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Studieprogrammer Bachelor

Bachelor i Bachelor i matvitenskap og ernæring
Bachelor in Bachelor of Science-Food Science and Nutrition
Undervisningsspråk: Norsk.

Omfang i studiepoeng: 180

Kontakt: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (IKBM), www.umb.no/ikbm

Opptakskrav:
Generell informasjon om opptak ved UMB kan du finne her: http://www.umb.no/studietilbud/artikkel/
opptakskrav Realfagskompetanse. GENS + R1/(S1+S2) + R2/FY1+2/KJ1+2/BI1+2/Informasjonsteknologi
(1+2)/Geofag 1+2/Teknologi og forskningslære 1+2 eller i tidligere system GSK+2MX/2MY/3MZ
+3MX/3FY/3KJ/3BI/(2KJ+3BT)/2BI+3BT). UMB godkjenner også 3 NA.
Samfunnsrelevans:
Studiet gir kunnskap som er viktig for å kunne produsere og utvikle sunne, trygge og sensorisk gode matvarer.
Fører til graden: Bachelor

Videre utdanning og arbeid som studieprogrammet kvalifiserer til:
Kandidaten er kvalifisert til å søke opptak til masterprogram i matvitenskap med ulike spesialiseringer. Studiet
kan også kvalifisere til opptak på andre masterprogrammer ved UMB eller andre universiteter i Norge og
utlandet. Kandidater med bachelorgrad som vil ut i arbeid, er kvalifisert til å ta teknisk og driftsmessig ansvar
for planlegging og produksjon av mat, eller arbeide ved kontrollaboratorium i privat og offentlig sektor.
Dersom man ønsker å avslutte med bachelorgrad, kan en praktisk rettet bacheloroppgave være relevant.
Samarbeid:
Studieprogrammet inneholder emner fra andre institutter ved UMB. Emner  fra andre læresteder enn UMB,
godkjennes etter søknad.
Utvekslingsmuligheter:
Det er gode muligheter til å ta enkelte obligatoriske og valgfrie emner i utlandet på utvalgte universiteter
innenfor normert studietid. Universitet har avtaler med en rekke universiteter også  spesifikt rettet mot
matvitenskap. Disse emnene kan innpasses etter avtale med studieveileder. Utenlandsopphold anbefales
gjennomført i løpet av 3. studieår.
Tilrettelegging for studenter fra partneruniversiteter:
Undervisningen blir i de fleste emner gitt på norsk, men mye av litteraturen er på engelsk.
Beslektede studier:
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Læringsutbytte:
En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell
kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:  GENERELL KOMPETANSE - Kandidaten kan strukturere
arbeidet slik at vedkommende får en jevn arbeidsbelastning, kan overholde innleveringsfrister og tar ansvar
for egen læring. Kandidaten har handlings-kompetanse og kan oppdatere sin kunnskap i fagfeltet.  - Kan
delta i faglige diskusjoner innen sitt fagområde, planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og
prosjekter, formidle opparbeidede fagkunnskaper både skriftlig og muntlig, og ved praktiske demonstrasjoner.
KUNNSKAP - Har et solid naturfaglig fundament innen basisfagene matematikk, fysikk, statistikk i tillegg til
matvitenskapfagene.  - Har kjennskap til sentrale tema og dagsaktuelle spørsmål innenfor matvitenskapelige
fagområder og til hvordan historiske, tekniske og teoretiske innovasjoner kan brukes til å utvikle nye
matvitenskapelige metoder, prosesser og produkter.  - Har kunnskaper om  matvitenskapens historie,
tradisjoner og egenart, om matvitenskapens betydning for samfunnet, og hvilket bidrag matvitenskap kan
ha på miljø, bærekraftig utvikling og helse.  - Har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
knyttet til bruk av matvitenskapelige metoder.  FERDIGHETER - Kan til en viss grad anvende og kombinere
kunnskap og metoder fra grunnleggende fag på praktiske og teoretiske problemer innen det matvitenskapens
fagområder.  - Kan finne, vurdere og henvise til fagstoff og framstille dette for å belyse problemstillinger
knyttet til matvitenskap. Kan bruke relevante faglige verktøy, og teknikker for å gjennomføre enkle forsøk,
analyser og statistiske undersøkelser.
Lærings- og undervisningsmetoder:
Programmet gjennomføres med en blanding av forelesninger, kollokvier, laboratoriearbeid, matproduksjon
i pilotanlegg og ekskursjoner. Noen emner er rene forelesningsemner, mens andre har et stort innslag av
praktiske aktiviteter.
Evaluering av studentens læring:
For evaluering av studentens prestasjoner anvendes både langsgående vurderinger og avsluttende prøver.
De langsgående vurderingene omfatter innleverte rapporter og semesteroppgaver. Studentene rapporterer fra
arbeid med matproduksjon i industrianlegg, fra arbeid med laboratorieanalyser og fra deltakelse på ekskursjon.
I noen emner evalueres også kvaliteten av muntlige presentasjoner underveis. Avsluttende prøver er vanligvis
skriftlig prøve ved undervisningsperiodens slutt, men kan også være muntlig eksamen eller prosjektrapporter.
Innhold:
I begynnelsen av studiet gjennomføres grunnleggende fag som kjemi, matematikk, statistikk, mikrobiologi,
grunnleggende ernæring og ex. phil. Videre omfatter studiet matens kjemi og råvaresammensetning,
mikrobiologiske, teknologiske og biologiske prosesser.
Andre faglige krav:
I tillegg til fordypningen må studentene ta følgende emner:  - Ex. Phil (10 stp)   - innføringsemner i ernæring
og introduksjon til matvitenskap (10 stp)  - basisfag (dvs. på 100-nivå) i matematikk, statistikk, generell og
organisk kjemi, biokjemi og mikrobiologi.
Dimensjonering av studieprogrammet:
Opptil 50 studenter.
Studieveiledning:
Kvalitetssikring:
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Universell tilrettelegging:
Generell informasjon om universell utforming og tilrettelegging ved UMB kan du finne her: http://
www.umb.no/lmu/   Programmet inneholder obligatoriske emner med omfattende laboratoriearbeid
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Bachelor i Biologi
Bachelor in Biology
Undervisningsspråk: Norsk.

Omfang i studiepoeng: 180

Kontakt: Institutt for plante- og miljøvitenskap (IPM), www.umb.no/ipm

Opptakskrav:
Generell informasjon om opptak ved UMB kan du finne her: http://www.umb.no/studietilbud/artikkel/
opptakskrav   Realfagskompetanse. GENS + R1/(S1+S2) + R2/FY1+2/KJ1+2/BI1+2/Informasjonsteknologi
(1+2)/Geofag 1+2/Teknologi og forskningslære 1+2 eller i tidligere system GSK+2MX/2MY/3MZ
+3MX/3FY/3KJ/3BI/(2KJ+3BT)/2BI+3BT). UMB godkjenner også 3 NA.
Samfunnsrelevans:
Biologi er et fag i rask utvikling. Kunnskapen om livet blir stadig dypere og nye metoder gir helt nye
muligheter til å forstå samspillet og mangfoldet i naturen. Samtidig påvirker mennesket naturen mer og mer,
og gode biologikunnskaper vil derfor bli stadig viktigere som grunnlag for et bærekraftig samfunn, både
nasjonalt og internasjonalt. I tillegg er biologikunnskaper avgjørende for å finne gode løsninger innen helse,
mat og livskvalitet generelt. Det biologiske kunnskapsgrunnlaget danner derved basis for viktige beslutninger
for dagens og framtidens samfunn. Studiet kvalifiserer til opptak til biologiske masterprogram ved UMB og
lignende masterstudier i inn- og utland.
Fører til graden: Bachelor

Videre utdanning og arbeid som studieprogrammet kvalifiserer til:
Studiet kvalifiserer til opptak til biologiske masterprogram ved UMB og lignende masterstudier i inn- og
utland. Avhengig av studieretning, kvalifiserer bachelorstudiet i biologi til følgende masterprogram ved
UMB: 1) masterprogrammet i biologi, der man kan spesialisere seg innen problemstillinger knyttet til planter
eller dyrs fysiologi, økofysiologi, utviklingsbiologi, molekylær- og cellebiologi, eller genetisk diversitet 2)
masterprogrammet i økologi, 3) masterprogrammet i mikrobiologi, 4) masterprogrammet i plantevitenskap,
studieretningene a) planteproduksjonssystemer, b) plantebioteknologi, c) plantepatologi, 5) masterprogrammet
i husdyrvitenskap, studieretningene a) etologi b) ernæring c) avl og genetikk. En bachelorgrad i biologi vil
imidlertid kunne kvalifisere til stillinger for eksempel som forskningstekniker eller miljøkonsulent og med
pedagogisk påbygning til lærer.
Samarbeid:
Studiet undervises ved UMB, men det vil være mulig å ta deler av studiet/emner ved andre universiteter
i Norge og utlandet. Studieprogrammet inneholder emner fra flere institutter ved UMB og instituttene
samarbeider om utvikling av studiet gjennom programutvalget i biologi.
Utvekslingsmuligheter:
Det er gode muligheter for å ta enkelte obligatoriske og valgfrie emner i utlandet på utvalgte universiteter
innen normert studietid. Disse emnene kan innpasses etter avtale med studieveileder. UMB har
utvekslingsavtaler med mange universiteter, blant annet i Canada, USA, Tyskland, Storbritannia, New
Zealand, Australia, Spania, Filippinene og Chile. (For mer informasjon om utvekslingsavtaler kontakt
studieveileder ved Institutt for plante- og miljøvitenskap.)
Tilrettelegging for studenter fra partneruniversiteter:
Studenter fra andre høyskoler eller universiteter får individuell behandling og setter opp utdanningsplan
sammen med veileder eller andre fagpersoner. Noen av emnene kan gis på engelsk hvis flere enn én student
ønsker det.
Beslektede studier:
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Læringsutbytte:
En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i
kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:  Kunnskaper: Vise det nødvendige kunnskapsgrunnlaget innen
basisfag for å forstå biologiske prosesser.  Demonstrere kunnskap om og respekt for livets mangfold og
overlevelsesevne.  Vise kjennskap til hvordan historiske, teoretiske, tekniske og metodiske innovasjoner,
nytenkning og behov (FoU) gir nye muligheter innen biologien. Vise innsikt i fag- og yrkesetiske
problemstillinger knyttet til biologiske spørsmål og utfordringer. Vise kunnskap om teori, tenkemåte,
vitenskapshistorie og metodikk innen biologi.  Ferdigheter: Anvende og kombinere kunnskap fra
grunnleggende fag og studiets fagområder for å løse problemstillinger innen biologi. Finne, vurdere og henvise
til fagstoff på en korrekt og etisk måte og fremstille dette til å belyse problemer knyttet til biologi. Kan sette
kunnskapen inn i et samfunnsperspektiv for å bidra til en miljøvennlig og bærekraftig utvikling. Bruke ulike
faglige metoder for å gjennomføre undersøkelser, inkludert innhente og bearbeide data, samt presentere og
informere (utarbeide rapport). Vurdere resultater ut ifra normverdier.  Kompetanse: Strukturere eget arbeid
gjennom semesteret for å få en jevn arbeidsbelastning. Kunne innhente fagstoff fra ulike kilder og aktiviteter.
Reflektere over sine faglige vurderinger under veiledning. Delta i samt bidra til å arbeide i grupper med ulik
faglig sammensetning og med ulik bakgrunn. Planlegge og gjennomføre enkle oppgaver knyttet til fagområdet
slik at både faglige og etiske krav er oppfylt. Formidle sine kunnskaper og resultater både muntlig og skriftlig
og delta i diskusjoner innen sitt fagområde.
Lærings- og undervisningsmetoder:
Læringsmetodene er varierte og består av forelesninger, øvingsoppgaver og studentoppgaver i felt så vel som i
laboratorium, utferder og demonstrasjoner, kollokvier og skriftlig og muntlig presentasjon av eget arbeid.
Evaluering av studentens læring:
Studentenes kompetanse vil bli evaluert ved hjelp av varierte metoder, dvs. ved langsgående vurderinger og
avsluttende prøver; dvs. skriftlig og muntlig eksamen, semesteroppgaver, presentasjoner av studentoppgaver
og rapporter fra laboratorie- og feltarbeid.
Innhold:
Programmet er treårig og tilbyr to forskjellige studieretninger: 1) Økologi, evolusjon, og biodiversitet; og
2) Fysiologi, celle- og molekylærbiologi. Innen hver retning er det valgfrihet. I den første studieretningen
inngår felles kurs i økologi, og valgfrie emner innen økologi, etologi, zoologi eller botanikk. I den andre
studieretningen inngår felles kurs i biokjemi og organisk kjemi, og valgfrie emner relatert til planter, dyr
eller mikroorganismer samt molekylærbiologi. Det første studieåret består hovedsakelig av obligatoriske
innføringsemner innen biologi, matematikk og kjemi, samt ex. phil. I andre og tredje år fortsetter man med
obligatoriske innføringsemner i biologi, samtidig med at studiet bygges ut med fordypningsemner i biologi
innen rammen for den valgte studieretningen. I tillegg kommer et obligatorisk innføringsemne i statistikk.
Den resterende del av studiet (20-25 sp) kan velges fritt. En bacheloroppgave på 15 sp kan tas som valgfrie
studiepoeng.
Dimensjonering av studieprogrammet:
Det tas opp 20-30 studenter hvert år, minimum 10 studenter.
Studieveiledning:
Kvalitetssikring:
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Universell tilrettelegging:
Generell informasjon om universell utforming og tilrettelegging ved UMB kan du finne her: http://
www.umb.no/lmu/  Programmet inneholder obligatoriske emner: - med omfattende feltarbeid. - med
omfattende laboratoriearbeid.
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Bachelor i Bioteknologi
Bachelor in Biotechnology
Undervisningsspråk: Norsk.

Omfang i studiepoeng: 180

Kontakt: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (IKBM), www.umb.no/ikbm

Opptakskrav:
REALFA Generell studiekompetanse + R1/(S1+S2) + Matematikk (R1+R2)/Fysikk (1+2)/ Kjemi (1+2)/
Biologi (1+2)/ Informasjonsteknologi (1+2)/ Geofag (1+2)/ Teknologi og forskningslære (1+2)  Fra Reform
-94: Generell studiekompetanse + 2MX/2MY/3MZ/ + 3MX/3FY/3KJ/3BI/(2KJ + 3BT)/(2BI + 3BT)*   *
UMB godkjenner også 3NA (3NA er et utgått fag, men forklaringen er: For elever fra Reform 94 kan også
3NA godkjennes. 3NA er faget NA4320 fra VKII naturforvaltning på videregående skole i reform 94).
Samfunnsrelevans:
Studiet vil gi et relevant og bredt grunnlag, som gjør kandidatene i stand til å bidra i utviklingen av
fagområdet. Bioteknologisk kompetanse kan benyttes til å utvikle bedre, tryggere og sunnere mat og fôr.
Videre gir bioteknologi gode muligheter for verdiskaping, utvikling innen miljø, ressursutnyttelse, medisin og
helse.
Fører til graden: Bachelor

Videre utdanning og arbeid som studieprogrammet kvalifiserer til:
Graden kvalifiserer kandidaten til å søke opptak til flere masterprogrammer, inkludert bioteknologi,
mikrobiologi, kjemi, matvitenskap samt i bioinformatikk og anvendt statistikk ved UMB. Kandidaten er
kvalifisert for arbeid som ingeniør innen forskning, utvikling og analyse.
Samarbeid:
Studieprogrammet inneholder emner fra andre institutter ved UMB.
Utvekslingsmuligheter:
Det er gode muligheter til å ta både obligatoriske og valgfrie emner i utlandet, på godkjente universiteter
innenfor normert studietid. Disse emnene kan innpasses etter avtale med studieveileder.
Tilrettelegging for studenter fra partneruniversiteter:
Undervisningen foregår på norsk, men mesteparten av litteraturen er på engelsk.
Beslektede studier:



Studieprogrammer ved UMB - 10

Læringsutbytte:
En kandidat som har fullført bachelorgraden i bioteknologi forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte,
definert i generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter.   GENERELL KOMPETANSE:  - Har et solid
naturfaglig fundament med mest kompetanse innen bioteknologi.  - Har innsikt i relevante fag og yrkesetiske
utfordringer, inkludert helse, miljø og sikkerhet.   - Kan strukturere arbeidet slik at vedkommende får en
jevn arbeidsbelastning.  - Kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter.   - Kan
overholde innleveringsfrister og tar ansvar for egen læring.  - Kan oppdatere sine faglige kunnskaper ved å
innhente fagstoff fra ulike kilder og delta i tverrkulturelle eller internasjonale arbeidsgrupper - Kan formidle
opparbeidede fagkunnskaper både skriftlig, muntlig, og gjennom praktiske demonstrasjoner og delta i faglige
diskusjoner innen sitt fagområde.   KUNNSKAPER: - Har et godt grunnlag innen basisfagene matematikk,
statistikk, kjemi, genetikk, mikrobiologi, biokjemi, molekylærbiologi og bioinformatikk. - Har kjennskap til
sentrale tema og dagsaktuelle spørsmål innenfor bioteknologiens fagområder og kunnskap om bioteknologiens
historie, tradisjoner og egenart.  - Har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til bruk
av bioteknologiske metoder. Har kjennskap til hvordan historiske, tekniske og teoretiske innovasjoner kan
brukes til å utvikle nye (bioteknologiske) metoder.  - Har kunnskaper om bioteknologiens effekt på samfunnet,
og hvilket bidrag bioteknologien kan ha på miljø og en bærekraftig utvikling.   FERDIGHETER:  - Kan
anvende og kombinere kunnskap og metoder fra grunnleggende fag på praktiske og teoretiske problemer
innen det bioteknologiske fagområdet.  - Kan finne, vurdere og henvise til fagstoff og framstille dette for å
belyse problemstillinger knyttet til det bioteknologiske fagområde.  - Kan bruke relevante faglige verktøy og
teknikker for å gjennomføre enkle forsøk, analyser og statistiske undersøkelser.
Lærings- og undervisningsmetoder:
Den teoretiske undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer, prosjektoppgaver eller kollokvier. Det
legges også opp til gruppe- og prosjektarbeid i flere av emnene. Aktuelle samfunnsspørsmål, inkludert etiske
spørsmål knyttet til bruk av bioteknologi, vil bli tatt opp i studiet. Laboratorieundervisning utgjør en viktig del
av studiet.
Evaluering av studentens læring:
Studentens kompetanse evalueres underveis i studiet og ved avsluttende prøver. Det legges vekt på å teste
forståelse og handlingskompetanse. Gjennom laboratoriearbeid blir teoretiske kunnskap testet for evne til å
gjennomføre praktiske bioteknologiske oppgaver og rapportskriving.
Innhold:
Første studieår består av innføringsemner i bioteknologi, kjemi, matematikk, cellebiologi, generell kjemi,
fysikk, genetikk og Examen Philosophicum (Ex. Phil.). I andre og tredje året bygges studiet ut med
felles fordypningsemner innen bioteknologi, som består av bl.a. mikrobiologi, organisk kjemi, biokjemi,
molekylærbiologi, genetikk, statistikk og bioinformatikk. Studentene velger emner som gir en spesialisering
mot enten molekylærbiologi, biokjemi eller bioinformatikk. 15 - 25 studiepoeng (sp) kan velges fritt blant et
stort utvalg av emner, hvor 15 av disse kan være en bacheloroppgave. Det settes opp utdanningsplaner med
god progresjon og utvikling for studentene.
Andre faglige krav:
I tillegg til fordypningen må studentene ta grunnleggende emner i matematikk, Ex. phil., fysikk og statistikk.
Dimensjonering av studieprogrammet:
Minimum 15, maksimum 50 studenter.
Studieveiledning:
Kvalitetssikring:
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Universell tilrettelegging:
Programmet inneholder obligatoriske emner med omfattende laboratoriearbeid. Generell informasjon om
universell utforming og tilrettelegging ved UMB kan du finne her: www.umb.no/lmu/
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Bachelor i Energi- og miljøfysikk
Bachelor in Renewable Energy and Environmental Physics
Undervisningsspråk: Norsk.

Omfang i studiepoeng: 180

Kontakt: Institutt for matematiske realfag og teknologi, www.umb.no/imt

Opptakskrav:
Realfagskompetanse.
Samfunnsrelevans:
Realfaglig kompetanse er sterkt etterspurt av energisektoren, miljøvernsektoren, industri, forskning, utvikling,
undervisning og offentlig planlegging. Bachelorprogrammet gir grunnleggende realfaglig kompetanse som
samfunnet trenger for opprettholdelse og utvikling av et bærekraftig samfunn.
Fører til graden: Bachelor

Andre kvalifikasjoner eller sertifisering:
Studiet fører frem til graden Bachelor i energi- og miljøfysikk / Bachelor in Renewable Energy and
Environmental Physics. Studenter som oppfyller kravene til undervisningskompetanse i et eller flere fag, kan
få et dokument som bekrefter dette vedlagt vitnemålet.
Videre utdanning og arbeid som studieprogrammet kvalifiserer til:
En bachelorgrad i energi- og miljøfysikk gir allsidig kompetanse i fysikk og i matematikk, statistikk og
informatikk, i tillegg til naturvitenskapelig allmenndannelse. Spesialiseringen mot energi- og miljøfysikk
gir kompetanse innen energiteknologi, klima- og miljøemner. Utdanningen kvalifiserer til stillinger innenfor
offentlig forvaltning og privat næringsliv knyttet til realfag, fornybar energi og miljø. Man kan også bli
fysikk- og matematikklærer i videregående skole dersom en i tillegg tar en ettårig PPU. Utdanningen
kvalifiserer til masterstudiene Matematiske realfag (med spesialisering Fornybar energi, Biometeorologi og
Beregningsorientert biologi) og Bioinformatikk og anvendt statistikk ved UMB. Utdanningen kvalifiserer
også til å søke opptak til høyere årstrinn på det femårige sivilingeniørstudiet Master i miljøfysikk og
fornybar energi, samt videre masterstudier i energifysikk, miljøfysikk og generell fysikk ved andre norske og
utenlandske universitet. Ved å velge en profil med profilering mot matematikk og statistikk, kan utdanningen
også kvalifisere til matematikk-,  statistikk- og informatikkstudier.
Samarbeid:
Universitetet i Oslo, Institutt for energiteknikk - IFE og Oslofjordalliansen
Utvekslingsmuligheter:
Det er gode muligheter til å ta deler av studieprogrammet utenlands innenfor normert studietid. Fagmiljøene på
instituttene er behjelpelig med å skaffe faglige kontakter ved aktuelle utenlandske universiteter.
Tilrettelegging for studenter fra partneruniversiteter:
Studenter fra partneruniversitet vil kunne ta deler av dette studiet. Noen emner gis på engelsk og andre gis på
engelsk ved behov. Hovedtyngden av emnene gis på norsk.
Beslektede studier:
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Læringsutbytte:
En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i
generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:  Generell kompetanse: - Kan planlegge og gjennomføre
arbeidsoppgaver og prosjekter, alene og som deltager i gruppe. - Kan kommunisere om faglige
problemstillinger, resultater og erfaringer med andre realister.  Kunnskaper: - Har brede matematisk-
naturvitenskapelige og datatekniske basiskunnskaper som grunnlag for metodeforståelse, anvendelser, faglig
fornyelse og omstilling. - Har tilstrekkelig teoretisk grunnlag for å kunne løse spesifiserte oppgaver innen
sin spesialisering. - Har tilstrekkelige kunnskaper til å kunne argumentere omkring temaer i realfaglige
spørsmål.  Ferdigheter: - Kan bruke matematikk, fysikk, statistikk og informatikk til å forstå og beskrive
naturen. - Kan utføre innhenting, bearbeiding, kontroll, analyse og presentasjon av ulike former for data. -
Forstår og begrunner sine beregninger.  - Kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og belyse
en problemstilling ut fra dette.
Lærings- og undervisningsmetoder:
I undervisningsopplegget kan følgende undervisningsformer inngå: 1) forelesninger - presentasjon av
sentralt lærestoff og drøfting av særlig interessante temaer. 2) demonstrasjoner av sentrale temaer og
metoder 3) øvingsoppgaver - innarbeide begreper, metoder og ferdigheter. 4) gruppearbeid på temaer,
metoder, prosjektoppgaver. 5) å undervise selv i forbindelse med presentasjon av prosjektoppgaver og
semesteroppgaver. 6) analyser på et laboratorium. 7) deltakelse på seminarer, tverrfaglige og/eller hvor
inviterte eksperter innleder/orienterer. 8) utferder, feltkurs og eventuelt studiereiser.
Evaluering av studentens læring:
Studentenes kompetanse evalueres underveis i studiet og ved slutteksamener. Det legges vekt på å teste
forståelse, teoretiske ferdigheter og praktisk kompetanse.
Innhold:
Studiet inneholder minimum 60 sp fysikk, 50 sp matematikk og 10 sp statistikki tillegg til innføringsemnene
IMRT100 og INF100. Spesialisering mot energi- og miljøfysikk krever i tillegg minst 20 sp fysikk for å
få en samlet fordypning i fysikk på 80 sp, samt 10 sp kjemi.  Spesialisering mot matematikk og statistikk
krever i tillegg minst 20 sp matematikk og statistikk for å få en samlet fordypning i matematikk på 80
sp, samt ytterligere 10 sp informatikk. Det er imidlertid ikke noe krav til fordelingen av matematikk- og
informatikkemner.
Dimensjonering av studieprogrammet:
Minimum 5 studenter. Maksimalt 30 studenter.
Studieveiledning:
Kvalitetssikring:
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Universell tilrettelegging:
Generell informasjon om universell utforming og tilrettelegging ved UMB kan du finne her: http://
www.umb.no/lmu/
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Bachelor i Fornybar energi
Bachelor in Renewable Energy
Undervisningsspråk: Norsk.

Omfang i studiepoeng: 180

Kontakt: Institutt for naturforvaltning (INA), www.umb.no/ina

Opptakskrav:
Generell studiekompetanse
Samfunnsrelevans:
Fokus på klimaendringer og bærekraft skaper stor oppmerksomhet om fornybar energi, og energiselskaper
verden over satser stort på fornybar energi slik som vindkraft, vannkraft, solkraft og bioenergi. I forbindelse
med etablering av nye anlegg for fornybar energi må økonomi, teknologi og miljø sees i sammenheng og
avveies for å skape gode løsninger.  Bachelorstudiet i fornybar energi er et tverrfaglig studium som gir deg en
helhetlig kompetanse innen fornybar energi med vekt på planlegging og produksjon av bioenergi, vannkraft og
vindkraft. Grunnleggende realfag kombineres med fag innen energiteknologi, økonomi, juss, arealplanlegging,
miljø og ressursforvaltning. Planlegging, valg av teknologi, kommunikasjon med ulike interessegrupper,
miljøaspekter og økonomi er viktige aspekter ved produksjon av fornybar energi. Derfor er gruppe- og
prosjektoppgaver og problembasert undervisning en viktig del av studiet.
Fører til graden: Bachelor

Videre utdanning og arbeid som studieprogrammet kvalifiserer til:
Det er et stort behov i energisektoren for kandidater med kompetanse innen fornybar energi. Den tverrfaglige
bachelorgraden er et godt utgangspunkt for videre studier i fornybar energi, skogfag, naturforvaltning,
økonomi,  miljø- og arealforvaltning ved UMB eller andre studiesteder.
Samarbeid:
Bachelorstudiet i fornybar energi består av emner gitt av mange institutter ved UMB. Samarbeid mellom
institutter om videreutvikling av emner og utvikling av nye emner vil være en naturlig følge av UMBs satsing
på fornybar energi. Senter for bioenergiforskning og FME for bioenergi (CENBIO) vil i tillegg være viktige
arenaer for samarbeid mellom instituttene, også når det gjelder undervisning.
Utvekslingsmuligheter:
Studieplanen er tilrettelagt for utenlandsopphold. Ved å flytte på ett emne kan studentene få hele
høstsemesteret i 3. klasse ledig for å dra på utveksling. Med litt planlegging er det mulig å frigjøre et helt
år. Emner tatt ved andre universiteter kan enten erstatte obligatoriske emner eller inngå som valgfrie emner.
Instituttet har avtaler med følgende universiteter: Sveriges Lantbruksuniversitet, Sverige; Zurich University
of Applied Sciences, Sveits; Albert Ludwig University Freiburg, Tyskland; Hochschule Ostwestfalen-Lippe,
Tyskland; Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE), Danmark; University of British
Columbia, Canada og James Cook University, Australia. Utover disse avtalene kan studentene benytte seg av
andre avtaler som UMB har inngått.
Tilrettelegging for studenter fra partneruniversiteter:
Selv om målgruppen for programmet er norskspråklig, gis flere av emnene på engelsk ved behov. Dette
gjør at vi kan gi tilbud til utenlandske studenter fra samarbeidsuniversiteter. Det er også lagt til rette for at
gjestestudenter kan ta frie emner.
Beslektede studier:
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Læringsutbytte:
En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell
kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:  Generell kompetanse: - Har et solid tverrfaglig fundament. - Forstår
nødvendigheten av samarbeid og konfliktløsing på tvers av fagområder. - Kan kommunisere skriftlig og
muntlig på hensiktsmessig vis.  Kunnskaper: - Forstår verdikjeder og planleggingsprosesser knyttet til
arealbaserte fornybare energiressurser. - Kan arbeide med tverrfaglige problemstillinger knyttet til økonomi og
areal- og miljømessige aspekter ved energiproduksjon basert på fornybare energiressurser.  Ferdigheter: - Kan
kombinere og anvende kunnskap fra fagområdene energiteknologi, økonomi, miljørett, arealplanlegging, miljø
og naturforvaltning på problemer relatert til produksjon av fornybar energi.  - Kan være med å løse oppgaver i
forbindelse med helhetlig analyse, planlegging, prosjektering og drift knyttet til fornybar energi.
Lærings- og undervisningsmetoder:
I tillegg til ordinære forelesninger og gjesteforelesninger, legges det vekt på problembasert undervisning,
gruppe- og prosjektoppgaver, selvstendig arbeid, seminarer, utferder samt lab- og feltundervisning.
Evaluering av studentens læring:
Evalueringsformene er varierte og kan bestå av skriftlig eller muntlig eksamen, evaluering av
semesteroppgaver, studentpresentasjoner, samt deltagelse på og rapportering fra obligatoriske aktiviteter.
Innhold:
Programmet er treårig, og består av 140 studiepoeng obligatoriske emner og 40 studiepoeng valgfrie
emner. I løpet av første studieår tar studentene en del grunnleggende emner som matematikk (MATH100),
ex.phil. (PHI100), fysikk (FYS100), kjemi (KJM100), økonomi (BUS100) og økologi (ECOL100) og jus
(JUS100), samt et innføringsemne i energi, miljø og naturressurser (MINA100). Andre studieår tar studentene
emner i energisystemer og teknologi (FORN200), naturforvaltning (NATF200), skogfag (SKOG102),
statistikk (STAT100), GIS (LAD102) og økonomi (ECN110 og ECN170). Tredje studieår er valgfriheten
større. Obligatoriske emner dette året er energipolitikk og energimarkeder (FORN230), klimaregnskap,
livssyklusanalyser og klimapolitikk (FORN220), samt Miljø og planlegging (APL240 og APL241) og jus
(JUS220).
Dimensjonering av studieprogrammet:
Studieåret 2012/2013 var rammen til programmet 35 studenter. Dette kan endres fra år til år.
Studieveiledning:
Kvalitetssikring:
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Universell tilrettelegging:
Generell informasjon om universell utforming og tilrettelegging ved UMB kan du finne her: http://
www.umb.no/lmu/
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Bachelor i Geomatikk
Bachelor in Geomatics
Undervisningsspråk: Norsk.

Omfang i studiepoeng: 180

Kontakt: Institutt for matematiske realfag og teknologi, www.umb.no/imt

Opptakskrav:
Generell studiekompetanse + R1 / ( S1 + S2), (2MX/2MY/3MZ).
Samfunnsrelevans:
Analyser viser at 70 - 80 prosent av alle samfunnsaktiviteter utøves på grunnlag av geografisk informasjon. En
god geodata infrastruktur er nødvendig for at moderne geografisk informasjonsteknologi skal kunne benyttes
på en mest mulig effektiv måte. Bachelorprogrammet i geomatikk tilbyr en utdanning som er relevant for både
produksjons- og forvaltningsoppgaver knyttet til bruken av geodata.
Fører til graden: Bachelor

Andre kvalifikasjoner eller sertifisering:
Bachelor i geomatikk
Videre utdanning og arbeid som studieprogrammet kvalifiserer til:
Bachelorstudentene vil kunne søke opptak til masterstudiet i geomatikk sitt 3. studieår.
Utvekslingsmuligheter:
Det er lagt opp til muligheten for et utenlandsopphold i 3. studieår (varighet ett semester).
Beslektede studier:
Læringsutbytte:
En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i
generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:  Generell kompetanse: - Kan planlegge og gjennomføre
arbeidsoppgaver og prosjekter, alene og som deltager i gruppe. - Kan kommunisere om faglige
problemstillinger, resultater og erfaringer med andre innenfor geomatikkbransjen.  Kunnskaper: - Har
kunnskap om sentrale begreper og prinsipper innen de ulike disiplinene innen geomatikken og kjenne til
det matematisk- naturvitenskapelige grunnlaget for anvendelse av metoder og teknikker.  - Har tilstrekkelig
teoretisk grunnlag for å kunne løse spesifiserte oppgaver innen geomatikk. - Har innsikt i de muligheter
og begrensninger som er knyttet til ulike former for geografisk informasjon.  Ferdigheter: - Har praktiske
ferdigheter i aktuell teknologi og metodikk, slik at de kan gå rett inn i produktivt arbeid. - Kan utføre
innhenting, bearbeiding, kontroll, analyse, forvaltning og presentasjon av ulike former for geodata. - Forstår og
begrunner sine beregninger innenfor geomatikk. - Kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og
belyse en problemstilling ut fra dette.
Lærings- og undervisningsmetoder:
I undervisningen kan følgende former inngå: 1. forelesninger, 2. prosjektoppgaver, 3. demonstrasjoner, 4.
gruppearbeid på temaer, metoder, datamodeller, 5. øvingsoppgaver i tidligere gitte eksamensoppgaver eller
andre relevante oppgaver, 6.instrumentøvinger i felt og laboratorium, 7.deltagelse på seminarer med sentrale
personer, 8. utferder som gir innblikk i hvordan ulike fagmiljøer, forvaltningsorganer og firmaer arbeider.
Evaluering av studentens læring:
Noen emner har skriftlig eksamen og noen har muntlig eksamen. Andre emner har langsgående evaluering. I
stor grad nyttes bokstavkarakterer, men i enkelte emner nyttes bestått/ikke bestått. Evaluering av gjennomførte
oppgaver anses som en svært naturlig vurderingsmåte og vil fortsatt bli mye brukt. Som avslutning på studiet
kan det inngå et selvstendig arbeid som skal vise forståelse, refleksjon og modning.
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Innhold:
Examen philosphicum, innføringsemne og grunnleggende realfagsemner i matematikk, fysikk, informatikk
og statistikk inngår i studiets første del. Det finnes eksempelplaner med varierende krav til fordypning i
matematikk og fysikk. Dessuten inngår grunnleggende geomatikkemner som dekker de sentrale fagområdene
landmåling/geodesi, GIS og bildebruk. For enkelte videregående geomatikkemner, kan det være aktuelt med
fordypning innen noen av realfagene. Økonomi og samfunnsfag kan inngå som et supplement til teknologi- og
realfagene. Studiet kan avsluttes med en gradsoppgave på 15 sp.
Studieveiledning:
Kvalitetssikring:
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Universell tilrettelegging:
Generell informasjon om universell utforming og tilrettelegging ved UMB kan du finne her: http://
www.umb.no/lmu/
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Bachelor i Hestefag
Bachelor in Equine sciences
Undervisningsspråk: Norsk.

Omfang i studiepoeng: 180

Kontakt: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA), www.umb.no/iha

Opptakskrav:
Generell studiekompetanse + 2MX/2MY/3MZ/ + 3MX/3FY/3KJ/3BI/(2KJ + 3BT)/(2BI + 3BT)* * UMB
godkjenner også 3NA For elever fra Kunnskapsløftet: Generell studiekompetanse + R1/(S1+S2) + Matematikk
(R1+R2)/Fysikk (1+2)/ Kjemi (1+2)/ Biologi (1+2)/ Informasjonsteknologi (1+2)/ Geofag (1+2)/ Teknologi og
forskningslære (1+2)
Samfunnsrelevans:
Det stilles stadig større krav til kvalitet i hestenæringen. En ferdig utdannet kandidat med hestefag fra UMB
vil kunne fungere som rådgiver og bidra til å kvalitetssikre næringen. Norsk Hestesenter har etterspurt en vei
videre for sine studenter på ulike fagutdanninger. Økt teorikunnskap vil gjøre studentene bedre rustet til å
fungere som aktører i hestenæringen på et høyere nivå.
Fører til graden: Bachelor

Videre utdanning og arbeid som studieprogrammet kvalifiserer til:
En bachelor i hestefag vil kunne bygges på med emner slik at studenten kan gå videre på en master i
husdyrvitenskap. En kandidat med bachelor i hestefag vil være kvalifisert til ulike typer jobber innen
hestenæringen. Den stadig økende etterspørselen og interessen for hestefag i den videregående skolen trenger
kompetente faglærere på ulike nivåer. En bachelorgrad i hestefag vil være et godt grunnlag for å videreutdanne
seg til lærer innen fagområdet. Det er i tillegg etterspørsel etter godkjente lærere innen lærlingeordningen
på videregående opplæring. Administrative stillinger som ledere av hesteforetak, drift og rådgivning av
hestesenter og rideskoler, samt drift av egen virksomhet vil være ulike karrieremuligheter for studentene. Hest
i helsearbeid er et voksende felt som også gir muligheter for jobber, da det kreves både rådgivning, forskning
og kompetanse til utvikling av tilbud. Lover og reguleringer samt prosjektbevilgninger for hestenæringen
foretas i hovedsak av den offentlige sektoren. En bachelor i hestefag gir et godt grunnlag for å delta i
videreutvikling av hestenæringen i kommunen eller på fylkesplan.
Samarbeid:
Studiet er i samarbeid med Norsk Hestesenter, Starum
Utvekslingsmuligheter:
UMB har utvekslingsavtaler med en rekke utenlandske universiteter. Det vil være mulighet for utveksling til
University of Aberystwyth i Wales samt Sveriges Landbruksuniversitet som begge har bachelor-utdanninger
innen hestefaget.
Beslektede studier:
Læringsutbytte:
En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell
kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:  Generell kompetanse: - God kompetanse innen moderne hestenæring
i Norge. - Utvikle selvstendighet nok til å fungere som rådgiver i næringsvirksomhet på hest. - God
kompetanse innen husdyravl og genetikk, ernæring og fôring samt etologi og atferd hos hest.  Kunnskaper:
- Hvordan bygge opp avlsplaner på hest. - Hvordan lage optimale fôrplaner og fôrproduksjonsgrunnlag til
hestenæringen. - Kunnskap om hestens velferd og atferd og hvordan dette henger sammen med prestasjoner.
Ferdigheter: - Praktisk forståelse av de ulike ledd i næringen. - Praktisk forståelse av de ulike sports- og
bruksgrener for hest. - Kunne kombinere teori og praksis til beste for norsk hestenæring.
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Lærings- og undervisningsmetoder:
Det benyttes en kombinasjon av  forelesninger, ekskusjoner, øvinger, selvstudium, seminarer, studentforberedt
undervisning og selvstendige arbeider.
Evaluering av studentens læring:
Avsluttende muntlig eller skriftlig prøve eller langsgående evaluering. Studentene skal levere en
bacheloroppgave i siste semester av studiet.
Innhold:
Studiet er bygget opp med blokkfag som avholdes ved Norsk Hestesenter, i tillegg til teorifag som undervises i
vår- og høst-semesteret ved Universitetet. Bacheloren vil ta for seg grunnleggende teorifag innen avl, ernæring
og etologi hos husdyr med vinkling på selvstendige arbeider rettet mot hest. I tillegg vil studenten ta bedrifts-
og økonomifag. Bacheloren skal inneholde 180 studiepoeng.
Dimensjonering av studieprogrammet:
Maksimum 20 studenter.
Studieveiledning:
Kvalitetssikring:
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Universell tilrettelegging:
Generell informasjon om universell utforming og tilrettelegging ved UMB kan du finne her: http://
www.umb.no/lmu/
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Bachelor i Husdyrvitenskap
Bachelor in Animal Science
Undervisningsspråk: Norsk.

Omfang i studiepoeng: 180

Kontakt: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA), www.umb.no/iha

Opptakskrav:
Generell studiekompetanse + 2MX/2MY/3MZ/ + 3MX/3FY/3KJ/3BI/(2KJ + 3BT)/(2BI + 3BT)* * UMB
godkjenner også 3NA For elever fra Kunnskapsløftet: Generell studiekompetanse + R1/(S1+S2) + Matematikk
(R1+R2)/Fysikk (1+2)/ Kjemi (1+2)/ Biologi (1+2)/ Informasjonsteknologi (1+2)/ Geofag (1+2)/ Teknologi og
forskningslære (1+2)
Samfunnsrelevans:
Økende økonomisk velstand for verdens voksende befolkning gir økt etterspørsel etter husdyrprodukter i
kostholdet. For å møte denne utviklingen må husdyrproduksjonen bygge på solid vitenskapelig kunnskap, som
kan anvendes både nasjonalt og internasjonalt. Med en bachelorgrad i husdyrvitenskap kan du bidra til å øke
produksjonen av husdyrprodukter på en etisk og bærekraftig måte.
Fører til graden: Bachelor

Videre utdanning og arbeid som studieprogrammet kvalifiserer til:
Bachelorgraden gir deg et solid grunnlag for videre masterstudier ved UMB og ved tilsvarende universiteter
i inn- og utland. Du kan jobbe innen moderne husdyrhold, med sports- og familiedyr, og etter pedagogisk
tilleggsutdannelse som lærer i grunnskole og videregående skole.
Samarbeid:
Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) samarbeider med en rekke forsknings- og
utdanningsinstitusjoner, organisasjoner og bedrifter i inn- og utland.
Utvekslingsmuligheter:
Instituttet oppfordrer studentene til å tilbringe et semester ved et utenlandsk universitet. Det er opprettet
formelle avtaler om studentutveksling med en rekke utenlandske universiteter. Det er mulig å ta tilsvarende fag
ved utenlandske læresteder, og det er satt av plass i siste år av bachelorstudiet til eventuelt utenlandsopphold.
Beslektede studier:
Læringsutbytte:
En kandidat som har fullført bachelorutdannelsen forventes å ha oppnådd følgende:  1. Grunnleggende
forståelse av utfordringene i moderne husdyrproduksjon  2. Kunnskaper og ferdigheter innen husdyrfysiologi,
husdyrernæring, avl og genetikk, og etologi (dyreadferd), og kunne bruke dette til å:       - gi råd om riktig
fôr og fôrsammensetning til ulike husdyr     - velge ut de beste dyra til produksjon av kjøtt, melk og egg     -
tilpasse omgivelsene til dyras behov
Lærings- og undervisningsmetoder:
Teoretisk undevisning gis som forelesninger, seminarer, prosjektoppgaver eller kollokvier. Etiske
spørsmål knyttet til moderne husdyrhold og husdyrproduksjon tas opp i flere emner gjennom studiet.
Laboratorieundervisning inngår både som eget emne og som integrert del av flere emner.
Evaluering av studentens læring:
Evalueringsformene er varierte og omfatter langsgående vurderinger og avsluttende muntlig eller skriftlig
eksamen, så vel som semesteroppgaver, presentasjoner av studentoppgaver og rapporter fra laboratorie- og
feltarbeid.
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Innhold:
Bachelorstudiet har som mål å gi en bred innføring i relevante grunnfag og de områder innen husdyrvitenskap
som er basis for et masterstudium.   I første studieår inngår en grunnleggende innføring i husdyrbiologi-
og produksjon, samt andre grunnfag. Andre studieår omfatter emnene dyrefysiologi, generell husdyravl ,
husdyretologi og dyrevelferd. og grunnfagene biokjemi,  foretaksøkonomi og statistikk, samt et valgfritt emne.
Tredje studieår omfatter emnene generell husdyrernæring  og kjemiske analyser i matproduksjonen. Dette året
åpnes for stor valgfrihet der studentene kan velge fordypning innen fagområder som ernæring, avl, etologi og
husdyrmiljø, og økonomi. Bachelorstudiet i husdyrvitenskap avsluttes med en bacherloroppgave over valgfritt
emne på 15 stp.
Dimensjonering av studieprogrammet:
Maksimum 35 studenter.
Studieveiledning:
Kvalitetssikring:
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Universell tilrettelegging:
Generell informasjon om universell utforming og tilrettelegging ved UMB kan du finne her: http://
www.umb.no/lmu/
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Bachelor i Internasjonale miljø- og utviklingsstudier
Bachelor in International Environment and Development Studies
Undervisningsspråk: Engelsk.

Omfang i studiepoeng: 180

Kontakt: Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, www.umb.no/noragric

Opptakskrav:
Generell studiekompetanse.
Samfunnsrelevans:
I en stadig mer globalisert verden er det et økende behov for kunnskap om utfordringer knyttet til utvikling og
miljø. Problemene som påvirker utviklingslandene er mange og krever løsninger som trekker på et vidt spekter
av tilnærminger. Programmets unike tverrfaglige tilnærming er utformet for å møte dette behovet.
Fører til graden: Bachelor

Videre utdanning og arbeid som studieprogrammet kvalifiserer til:
Programmet gir et godt akademisk grunnlag for videre studier, og med en bachelorgrad i internasjonale miljø-
og utviklingsstudier kan en søke opptak til masterprogrammene International Development Studies (IDS),
International Environment Studies (IES) og International Relations (IR) som tilbys ved UMB. Graden gir oss
grunnlag for å kunne søke opptak til lignende studieprogram i Norge eller i utlandet. Ved fullført bachelorgrad
kvalifiserer man også for opptak til masterprogrammene Naturbasert reiseliv (REIS) og Agroecology (AE)
som tilbys ved UMB.
Samarbeid:
Noragric har et bredt og solid internasjonalt nettverk som preger bachelorprogrammets profil, og ett eller flere
feltkurs i utviklingsland vil tilbys.
Utvekslingsmuligheter:
Studentene vil kunne dra på utveksling til en av UMB\'s samarbeidsinstitusjoner i femte semester.
Tilrettelegging for studenter fra partneruniversiteter:
Noragric kan tilby individuelt tilpassede opplegg for studenter fra partneruniversiteter. All instituttets emner
tilbys på engelsk.
Beslektede studier:
Læringsutbytte:
En kandidat som har fullført graden forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskaper,
generell kompetanse og ferdigheter:  Kunnskaper: - Kunne fremvise kunnskaper om globale miljø-
og utviklingsutfordringer. - Kunne fremvise kunnskaper om tverrfaglige tilnærminger til miljø- og
utviklingsstudier.  Generell kompetanse: - Være i stand til å jobbe målrettet og selvstendig. - Være i stand til å
formidle kunnskap, analyser og resultat på en overbevisende måte, muntlig så vel som skriftlig.  Ferdigheter:
- Besitte nødvendig kunnskap og kompetanse for å kunne gjøre tilfredsstillende analyser av lokale og globale
utfordringer knyttet til miljø og utvikling. - Besitte ferdigheter i kritisk og akademisk tenkning.
Lærings- og undervisningsmetoder:
Programmet bygger på en rekke læringsmetoder. Å jobbe med miljø og utvikling krever mennesker som
kan kommunisere og anvende sin kunnskap i nye og ulike situasjoner. Mange emner benytter seg derfor
av problembasert læring og arbeid i grupper med både gitte og selvvalgte situasjonseksempler. Denne
tilnærmingen engasjerer studenter til å være aktive deltakere i sin egen læring. Læringsmetodene varierer
mellom de ulike emner, og inkluderer forelesninger, seminar, oppgaver, presentasjoner og diskusjoner.
Felterfaring og praktisk arbeid er også en del av programmet gjennom valgfrie feltkurs.
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Evaluering av studentens læring:
Emnene som tilbys benytter seg av et vidt spekter av evalueringsformer, som skriftlige og muntlige eksamener,
hjemmeeksamen og semesteroppgaver. Disse evaluerer på forskjellig vis studentenes ferdigheter i akademisk
lesning og skriving, samt analytiske ferdigheter.
Innhold:
Studiet er bygget opp av obligatoriske og valgfrie emner. De obligatoriske emnene tilsvarer 120 studiepoeng
som utgjør de to første årene. Dette innebærer en progresjon fra introduksjonsemner til mer avanserte
emner innenfor det tverrfaglige feltet internasjonale miljø- og utviklingsstudier, som utgjør fordypningen
i programmet. Studentene vil også få introduksjonsemner i filosofi, økologi, akademisk skriving og
forskningsmetode. En bacheloroppgave på 15 studiepoeng er også obligatorisk. Resten av siste studieår er
viet valgfrie emner, enten ved Noragric, ved andre institutter på UMB, eller ved andre universitet. Muligheter
for feltkurs vil også bli tilrettelagt, og i femte semester er det muligheter for utvekslingsopphold ved UMBs
samarbeidsinstitusjoner.
Andre faglige krav:
Studenten må følge en godkjent studieplan. Studenten må ta et minimum av 80 sp. på 200-nivå.
Studiekoordinator hjelper med valg av emner.
Dimensjonering av studieprogrammet:
Det tas opp 40 studenter hvert år.
Studieveiledning:
Kvalitetssikring:
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Universell tilrettelegging:
Generell informasjon om universell utforming og tilrettelegging ved UMB kan du finne her: http://
www.umb.no/lmu/



Studieprogrammer ved UMB - 30

Bachelor i Kjemi
Bachelor in Chemistry
Undervisningsspråk: Norsk.

Omfang i studiepoeng: 180

Kontakt: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (IKBM). http://www.umb.no/ikbm

Studieveileder: studieveileder-ikbm@umb.no

Opptakskrav:
REALFA Generell studiekompetanse + R1/(S1+S2) + Matematikk (R1+R2)/Fysikk (1+2)/ Kjemi (1+2)/
Biologi (1+2)/ Informasjonsteknologi (1+2)/ Geofag (1+2)/ Teknologi og forskningslære (1+2)  Fra Reform
-94: Generell studiekompetanse + 2MX/2MY/3MZ/ + 3MX/3FY/3KJ/3BI/(2KJ + 3BT)/(2BI + 3BT)*   *
UMB godkjenner også 3NA. (3NA er et utgått fag, men forklaringen er: For elever fra Reform 94 kan også
3NA godkjennes. 3NA er faget NA4320 fra VKII naturforvaltning på videregående skole i reform 94).
Samfunnsrelevans:
Samfunnet generelt, og industrien spesielt, ønsker kandidater med realfaglig bakgrunn. Kunnskap om kjemi
er viktig for å løse både globale og lokale energi- mat-, miljø- og forurensningsproblemer. Den største
arena for kjemikere er innen analytisk kjemi. Kompetanse i kjemi er dessuten basis for all farmasøytisk og
bioteknologisk forskning og industri.
Fører til graden: Bachelor

Andre kvalifikasjoner eller sertifisering:
Studentene oppnår emnegruppe (undervisningskompetanse) i kjemi. Emnegruppen dekker pensum i kjemi i
norsk videregående skole.
Videre utdanning og arbeid som studieprogrammet kvalifiserer til:
Bachelorkandidatene i kjemi er kvalifiserte for masterstudier i kjemi. Ved bevisst valg av emner kan de
også kvalifisere seg for masterstudier i bioteknologi, samt til opptak i master i teknologi (siv.ing.) i kjemi og
bioteknologi. En bachelorkandidat i kjemi kan arbeide som ingeniør innen kjemisk forskning og industri, med
salg av kjemiske analyseinstrumenter og kjemikalier, eller med rådgivningsarbeid innen forurensning og miljø.
Med pedagogikk blir man adjunkt.
Samarbeid:
Kjemiundervisningen ved UMB gis av Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap og Institutt for plante-
og miljøvitenskap. Bachelorkandidater i kjemi fra UMB er godt kvalifisert for masterstudier ved UMB eller
ved andre universiteter i Norge eller utlandet. Det er anledning til å ta femte semester ved Universitetsstudiene
på Svalbard (UNIS).
Utvekslingsmuligheter:
Det anbefales at studentene benytter seg av muligheten for å dra på utveksling, innenfor normert studietid,
via universitetets og instituttets utvekslingsavtaler. Det er i tillegg mulig med mer individuelt tilpasset
utvekslingsopphold for å få økt kompetanse på et område som hverken UMB eller partnerinstitusjonen
dekker.  Utvekslingsopphold anbefales gjennomført i løpet av 3. - 6. semester. Mer om utveskling her: http://
www.umb.no/delstudier/
Tilrettelegging for studenter fra partneruniversiteter:
Undervisningen foregår på norsk, men mesteparten av litteraturen er på engelsk.
Beslektede studier:
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Læringsutbytte:
En bachelorkandidat i kjemi forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell kompetanse,
kunnskaper og ferdigheter:  GENERELL KOMPETANSE:  - Har et solid naturfaglig fundament, med mest
spesiell kompetanse innen kjemi, og forstår nødvendigheten av å samarbeide på tvers av fagområder.  - Kan
formidle opparbeidede fagkunnskaper både skriftlig og muntlig, og gjennom praktiske demonstrasjoner.
- Kan kommunisere faget skriftlig og muntlig på en hensiktsmessig måte.  - Har innsikt i relevante fag og
yrkesetiske utfordringer, inkludert helse, miljø og sikkerhet.  - Kan strukturere arbeidet slik at vedkommende
får en jevn arbeidsbelastning. Kan overholde innleveringsfrister og tar ansvar for egen læring. - Kan oppdatere
sin kunnskap i fagfeltet, ved å innhente fagstoff fra ulike kilder. - Kan delta i tverrkulturelle og internasjonale
arbeidsgrupper. - Kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter. - Kan delta i faglige
diskusjoner innen sitt fagområde.   KUNNSKAPER:  - Har grunnlag innen fysikk, matematikk og statistikk
som er nødvendig for å forstå kjemiske reaksjoner og prosesser, samt stoffers egenskaper og deres oppførsel.
- Har breddekunnskap innen relevante teorier og problemstillinger, samt instrumentering som nyttes innen
fagfeltet.  - Forstår faget på en slik måte at vedkommende kan oppdatere sin kunnskap og forståelse innen
faget, fagets historie, egenart og ikke minst dets plass i samfunnet.  - Har kunnskaper om hvilket bidrag
kjemi kan ha på miljø og en bærekraftig utvikling. - Har kjennskap til sentrale tema og dagsaktuelle spørsmål
innenfor kjemiske fagområder. - Viser kjennskap til hvordan historiske, tekniske og teoretiske innovasjoner
kan brukes til å utvikle nye kjemiske metoder. - Har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
knyttet til bruk av kjemiske metoder.  FERDIGHETER:  - Behersker relevant instrumentering, utstyr,
teknikker og det fagspråk som brukes i kjemifaget. - Kan til en viss grad anvende og kombinere kunnskap
og metoder fra grunnleggende fag på praktiske og teoretiske problemer innen det kjemiens fagområder.
- Kan finne, vurdere og henvise til fagstoff og framstille dette for å belyse problemstillinger knyttet til
kjemifagområdet. - Kan bruke relevante faglige verktøy og teknikker for å gjennomføre enkle forsøk, analyser
og statistiske undersøkelser.
Lærings- og undervisningsmetoder:
Den teoretiske undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer, prosjektoppgaver eller kollokvier. Det
legges også opp til gruppe- og prosjektarbeid i flere av emnene. Aktuelle samfunnsspørsmål, inkludert etiske
spørsmål knyttet til kjemifaget, vil bli tatt opp i studiet. Laboratorieundervisning utgjør en viktig del av studiet.
Evaluering av studentens læring:
Studentenes kompetanse evalueres underveis i studiet (langsgående evaluering) og ved avsluttende prøver.
Herunder vurderes både de teoretiske og de praktiske kunnskapene. Det legges vekt på å teste forståelse og
handlingskompetanse.
Innhold:
Første studieår består av innføringsemner i bioteknologi og kjemi, matematikk, ex. phil., generell kjemi,
statistikk og fysikk. I andre studieår bygges studiet ut med fordypningsemner innen organisk kjemi, biokjemi,
og uorganisk kjemi. I det tredje studieåret leses analytisk og fysikalsk kjemi.
Andre faglige krav:
I tillegg til fordypningen må studentene ta grunnleggende emner i matematikk, ex. phil., fysikk og statistikk. Et
innføringsemne i bioteknologi og kjemi er også obligatorisk.
Dimensjonering av studieprogrammet:
Maks 20
Studieveiledning:
Kvalitetssikring:
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Universell tilrettelegging:
Generell informasjon om universell utforming og tilrettelegging ved UMB kan du finne her: http://
www.umb.no/lmu/  Programmet inneholder obligatoriske emner med omfattende laboratoriearbeid
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Bachelor i Landskapsingeniør
Bachelor in Landscape Construction and Management
Undervisningsspråk: Norsk.

Omfang i studiepoeng: 180

Kontakt: Institutt for landskapsplanlegging (ILP), www.umb.no/ilp

Opptakskrav:
Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Samfunnsrelevans:
Landskapsingeniøren spiller en viktig rolle i forbindelse med langsiktig og bærekraftig anlegg, skjøtsel og
forvaltning av alle bygde grøntanlegg og friluftslivsområder.
Fører til graden: Bachelor

Videre utdanning og arbeid som studieprogrammet kvalifiserer til:
Studiet er profesjonsorientert mot mellomledernivå i privat og offentlig virksomhet med kompetanse
i tilknyttet planlegging, bygging, drift og vedlikehold av grøntanlegg og naturområder.  Konkret kan
dette innebære arbeidsoppgaver som å utarbeide tekniske tegninger, anbudsdokumenter, kontrakter og
kvalitetssystemer for å bygge og forvalte byrom, parker, boligområder, offentlige anlegg, friluftsområder og
kulturlandskap.
Samarbeid:
På UMB samarbeider vi med Institutt for plante- og miljøvitenskap  (IPM) og institutt for matematiske realfag
og tekonologi (IMT). Utenfor UMB har vi samarbeidsavtaler med Statens vegvesen, Friluftsetaten i Oslo
Kommune og Foreningen Bad, Park og Idrett
Utvekslingsmuligheter:
UMB har samarbeid om utveksling av studenter med SLU; Alnarp og med SCIENCE Københavns universitet;
som begge har landskapsingeniørutdannelser.
Tilrettelegging for studenter fra partneruniversiteter:
Landskapsingeniørstudiet er spesielt godt tilrettelagt for studenter som tar tilsvarende utdanning ved SLU i
Alnarp eller ved SCIECE Københavns universitet
Beslektede studier:
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Læringsutbytte:
En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i
kunnskaper, ferdigheter  og generell kompetanse:  Kunnskaper: - Kunnskap om samspillet mellom planter og
deres omgivelser samt respons på og betydning for klima- og miljøfaktorer. Herunder geologiens betydning
som fundament for naturgrunnlaget og jord som del av landskapet og jords viktige rolle på det økologiske og
miljømessige plan. - Kunnskap om grøntanleggs- og landskapsforvaltning i offentlig virksomhet. Stat, fylket
og kommunenes roller og interesser, deres ulike organisering og oppgaver. Det politiske og administrative
systemet, styringssystemer i offentlig forvaltning av urbane og semiurbane landskap og grøntområder.
- Kunnskap om hovedtrekkene i norsk forfatning og rettssystem, lovgivningsprosessen, statsorganenes
oppgavefordeling, grunnleggende forståelse av rettsystemet, tolkningslære og teknikk for løsning av juridiske
saker i praksis, videre kunnskap om kontrakter / avtaler og selskapsformer. - Kunnskap om elementer
og materialer brukt i grøntanlegg, de konstruksjonsmessige- og overflatebehandlingskrav og som stilles
til materialtyper ved ulik belastning/bruk, herunder fundamentering og håndtering av vann i bybildet og
grøntområder. Videre kunnskap om ulike digitale visualiserings- og prosjekteringsverktøy til produksjon av
tegninger og teknisk beskrivelse etter Norsk Standard 3420 for å definere og kommunisere entydige krav
til utførelse/byggeprosess. ? Kunnskap om anbud og kontraktstyper i de ulike faser i et prosjekt fra tidlig
plan til drift og vedlikehold.  Ferdigheter: - På bakgrunn av ferdigheter i grøntanleggsteknikk, utarbeide
og kvalitetskontrollere planer, tekniske tegninger, anbudsdokumenter, kontrakter og ulike kontraktsbrudd,
byggemelding, kvalitetssystemer og byggearbeider for grøntanlegg. - Kunne identifisere viktige landskaps-
og urteaktige planter i grøntanlegg, anvende rett plantemateriale i forhold til gitte forutsetninger for å oppnå
vellykket etablering og skjøtsel av vegetasjon, samt lage bekjempelsesstrategier for skadegjørere i tråd
med generelle holdninger for plantevern i offentlige grøntanlegg. - Kunne utarbeide forvaltningsplaner for
temaer, sektorer eller enkeltanlegg herunder saksfremlegg, budsjett ved aktiv og kritisk tenking omkring en
helhetlig forvaltning av grøntanlegg.   Generell kompetanse: - Bred forståelse av grøntanleggenes betydning og
påvirkning for livskvalitet, helse, klima, miljø, økologi samt bærekraftighet i samfunnsutviklingen. - Evne til
å innhente ny kunnskap og tilegne seg nye ferdigheter relevante for grøntanleggsfaget og kombinere tekniske
fag, juridiske fag, biologi og naturfag. Evne til kritisk og analytisk tenking rundt ansvar for helhetlige prosjekt-
og forvaltningsoppgaver innen for grøntanleggssektoren.
Lærings- og undervisningsmetoder:
Målet med studiet er at studentene tilegner seg mest mulig forståelse, kunnskap, ferdigheter og holdninger som
er nødvendig for landskapsingeniørprofesjonen. Studiet legger derfor stor vekt på prosjekt- og problembasert
arbeid så nær opp til reell profesjonsutøvelse som mulig.  Studenten skal kunne løse konkrete oppgaver knyttet
til anbudsdokumenter, konstruksjoner av grøntanlegg, skjøtsel og forvaltning. Som landskapsingeniør må man
både arbeide sammen med andre i tverrfaglige grupper og kunne foreta selvstendige valg. I studiet legges det
derfor vekt på både gruppearbeid og individuelle oppgaveløsing. Det er avsatt mye tid i studiet til individuell
veiledning og veiledning i grupper. Forelesningene er knyttet opp mot prosjektene, men det legges også vekt
på forelesningsemner som gir en bredere teoretisk, samfunnsmessig og historisk forståelse. For å trene opp
material- og konstruksjonskunnskapen er det lagt opp til befaringer til anlegg og øvingsoppgaver. IKT er et
sentralt verktøy for landskapsingeniøren og oppgaver vil bli gitt i forbindelse med konstruksjon av anlegg,
anbudsbeskrivelser og forvaltningsplaner.
Evaluering av studentens læring:
Eksamen er enten basert på avsluttende prøver (selvstendige arbeider eller skriftlige prøver) eller langsgående
vurderinger (prosjektoppgaver eller lokal skriftlig prøver). Sensorene brukes på to måter: 1. for å vurdere hver
enkelt students eksamensarbeider og 2. for å vurdere eksamensopplegget. Det legges opp til at studentene ved
oppstart av et emne får oversikt over vurderingskriteriene som er skreddersydd for det enkelte emnet i henhold
til karakterskalaen A-F eller bestått/ ikke bestått. I emner med prosjektoppgaver arrangeres gjennomganger der
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studentene i plenum får tilbakemelding på arbeidene sine. I de tilfellene der det er aktuelt, er sensor til stede på
gjennomgangene.
Innhold:
Det er obligatoriske emner i naturfag, teknikk, landskapsfag, forvaltning, administrasjon, økonomi og jus
med tilsammen 160 studiepoeng. Det er 20 valgfrie studiepoeng som kan benyttes til fordypning i et eller
flere emner eller til en bacheloroppgave siste vårsemesteret. Du vil få tildelt en veileder til bacheloroppgaven
tidligst juni andre året.
Dimensjonering av studieprogrammet:
Minimum 5 studenter, maksimum 30 studenter.
Studieveiledning:
Testinformasjon.
Kvalitetssikring:
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Universell tilrettelegging:
Generell informasjon om universell utforming og tilrettelegging ved UMB kan du finne her: http://
www.umb.no/lmu/  ILP følger de anbefalinger som ligger i UMBs Handlingsplan for universell utforming Vi
gjør oppmerksom på at det i programmet, inngår obligatoriske emner: - med visuell vurdering av omgivelser
- med befaringer til byggeplass, i felt og ulendt terreng - med berøring og sansing av et bredt spekter av
vekstmateriale, sopp etc og noe kjemikalier Dette gjelder også i stor grad i det kommende yrkesliv.
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Bachelor i Matematiske realfag
Bachelor in Mathematical, Physical and Computational Sciences
Undervisningsspråk: Norsk.

Omfang i studiepoeng: 180

Kontakt: Institutt for matematiske realfag og teknologi, www.umb.no/imt

Opptakskrav:
Realfagskompetanse.
Samfunnsrelevans:
I Norge er det stor etterspørsel etter personer med kunnskaper innen matematiske realfag. Det utdannes for
eksempel langt færre realister enn det samfunnet har bruk for! Realfaglig kompetanse er sterkt etterspurt av
industri, forskning, utvikling, miljøvernsektoren, undervisning og offentlig planlegging. Dette studiet gir deg
god mulighet for å bygge en bred og solid plattform innen de grunnleggende realfagene. Du har mulighet til å
fordype deg innen fysikk, matematikk, statistikk eller informatikk. I tillegg har du som student ved UMB svært
gode muligheter til å profilere studiet ditt mot mer anvendte fag.
Fører til graden: Bachelor

Andre kvalifikasjoner eller sertifisering:
Studenter som oppfyller kravene til undervisningskompetanse i et eller flere fag, vil få dette vedlagt
vitnemålet.
Videre utdanning og arbeid som studieprogrammet kvalifiserer til:
En bachelorgrad i matematiske realfag gir allsidig kompetanse i ett eller flere av de grunnleggende realfagene,
i tillegg til naturvitenskapelig allmenndannelse. Utdanningen kvalifiserer til et bredt spekter av stillinger i
privat og offentlig sektor, avhengig av fagvalg og spesialiseringer. Utdanningen gir muligheter for videre
masterstudier i de matematiske realfagene.
Samarbeid:
Instituttet anbefaler studentene å ta et semester i utlandet og legger til rette for det. Instituttet har en rekke
bilaterale avtaler og ERASMUS avtaler. Mange forskere er aktive deltakere i internasjonale fora og dette
bidrar til kvalitetssikring og utvikling av deres fagområde.
Utvekslingsmuligheter:
Det er gode muligheter til å ta deler av studieprogrammet utenlands innenfor normert studietid. Fagmiljøene på
instituttene er behjelpelig med å skaffe faglige kontakter ved aktuelle utenlandske universiteter.
Tilrettelegging for studenter fra partneruniversiteter:
Studenter fra partneruniversitet vil kunne ta deler av dette studiet. Noen emner gis på engelsk og andre gis på
engelsk ved behov. Hovedtyngden av emnene gis på norsk.
Beslektede studier:
Læringsutbytte:
Studentene skal oppnå grunnleggende kompetanse i ett eller flere realfag, og tilstrekkelige kunnskaper til å
kunne kommunisere faglig i de andre realfagene. Studentene skal lære hvordan grunnleggende kunnskaper
i matematikk, fysikk, informatikk og statistikk brukes for å forstå og beskrive naturen og for å kunne forstå,
bruke og utvikle teknologi. Denne brede basiskompetanse gir grunnlag for videre studier innen matematiske
og naturvitenskapelige fag. Studentene skal ha innsikt i naturvitenskapelig teori, tenkemåte og metodikk.
Studentene må kunne bedømme informasjon, tilegne seg ny kunnskap og argumentere omkring temaer i
realfaglige spørsmål.
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Lærings- og undervisningsmetoder:
I undervisningsopplegget kan følgende undervisningsformer inngå: 1) forelesninger - presentasjon av
sentralt lærestoff og drøfting av særlig interessante temaer. 2) demonstrasjoner av sentrale temaer og
metoder 3) øvingsoppgaver - innarbeide begreper, metoder og ferdigheter. 4) gruppearbeid på temaer,
metoder, prosjektoppgaver. 5) å undervise selv i forbindelse med presentasjon av prosjektoppgaver og
semesteroppgaver. 6) analyser på et laboratorium. 7) deltakelse på seminarer, tverrfaglige og/eller hvor
inviterte eksperter innleder/orienterer. 8) utferder, feltkurs og eventuelt studiereiser.
Evaluering av studentens læring:
Studentenes kompetanse evalueres underveis i studiet og ved slutteksamener. Det legges vekt på å teste
forståelse, teoretiske ferdigheter og praktisk kompetanse.
Innhold:
Studenten velger mellom flere spesialiseringer: Fysikk, matematikk, statistikk og informatikk. I tillegg velger
studenten andre realfagsemner innen biologi, fysikk, matematikk, statistikk, informatikk, kjemi og/eller
geofag. En kan også velge enkeltemner innen husdyrvitenskap, plantevitenskap, skogfag, samfunnsfag og
økonomi. Fagsammensetningen skal tilfredsstille felles obligatoriske krav: alle studenter skal ha Ex.phil
(PHI100), et innføringsemne (IMRT100), grunnleggende statistikk (STAT100) og grunnleggende matematikk
(MATH111). Dessuten skal breddekrav og fordypningskrav oppfylles.
Andre faglige krav:
Breddekrav. Alle studenter skal ha et bredt fundament i realfag utenom egen fordypning. Dette breddekravet er
spesifisert for hver studieretning:  - fysikk: emnegruppe i matematikk, ett emne i informatikk (grunnleggende
programmering) og ett valgfritt emne i biologi, geologi eller kjemi,  - matematikk/statistikk; ett emne i
informatikk og emner innen minst to av fagene fysikk, kjemi, biologi eller geologi  - informatikk: ett emne i
fysikk, ett emne i biologi og ett valgfritt emne i geologi eller kjemi.  For studenter som vil ha to emnegrupper/
undervisningskompetansegrupper frafalles breddekravet spesifisert for studieretningen. Dette gjelder ikke for
fysikk.
Dimensjonering av studieprogrammet:
Minimum 5 studenter. Maksimalt 30 studenter.
Studieveiledning:
Kvalitetssikring:
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Universell tilrettelegging:
Generell informasjon om universell utforming og tilrettelegging ved UMB kan du finne her: http://
www.umb.no/lmu/
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Bachelor i Miljø og naturressurser
Bachelor in Environment and Natural Resources
Undervisningsspråk: Norsk.

Omfang i studiepoeng: 180

Kontakt: Institutt for plante- og miljøvitenskap (IPM), www.umb.no/ipm studieveileder-ipm@umb.no

Opptakskrav:
Generell informasjon om opptak ved UMB kan du finne her: http://www.umb.no/studietilbud/artikkel/
opptakskrav   Realfagskompetanse. GENS + R1/(S1+S2) + R2/FY1+2/KJ1+2/BI1+2/Informasjonsteknologi
(1+2)/Geofag 1+2/Teknologi og forskningslære 1+2 eller i tidligere system GSK+2MX/2MY/3MZ
+3MX/3FY/3KJ/3BI/(2KJ+3BT)/2BI+3BT). UMB godkjenner også 3 NA.
Samfunnsrelevans:
Behovet for fagpersoner med bred kunnskap om naturgrunnlaget  (berggrunn, løsmasser, jordsmonn og
ferskvann)  og hvordan dette påvirkes av naturlige og menneskeskapte endringer er økende. Kompetanse
på effekter av endret arealbruk, økosystemers reaksjon på bl.a. klimaendringer, diffuse og langtransporterte
forurensninger, lavdose-eksponeringer over lang tid koblet med kunnskap om internasjonal politikk og
sammenhengen med samfunnsstrukturer i I-og U-land er etterspurt.
Fører til graden: Bachelor

Videre utdanning og arbeid som studieprogrammet kvalifiserer til:
Bachelorgraden med snitt på C kvalifiserer til opptak til masterstudier i miljø og naturressurser ved UMB, samt
lignende masterstudier i inn- og utland. Bachelorutdanningen er i seg selv ikke en yrkesutdanning, men gir
likevel jobbmuligheter som konsulent og tekniker i private firmaer og offentlige etater, interesseorganisasjoner
innen natur og miljø.
Samarbeid:
Studieprogrammet er i stor grad tverrfaglig ved at det inneholder mange grunnemner som gis av andre
institutter. Det er ingen formelle avtaler med andre institusjoner i Norge.
Utvekslingsmuligheter:
Det er tilrettelagt for at studentene, våren tredjeåret, skal ta et halvt års studium i utlandet eller ved annen
utdanningsinstitusjon i Norge. Det er stor fleksibilitet med å tilrettelegge for utenlandsopphold. Både
obligatorisk og valgfri emneportefølje kan gjennomføres ved andre institusjoner.  IPM og UMB har en rekke
avtaler med andre universiteter, eksempler er University of Nebraska, (USA), Lincoln University (New
Zealand) og UNIS (Svalbard).
Tilrettelegging for studenter fra partneruniversiteter:
Noen emner kan gis på engelsk ved behov. Kontrakt om fritt emne tilknyttet et fag er også mulig.
Beslektede studier:
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Læringsutbytte:
En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i
kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:  Kunnskaper: Vise kunnskap i basisfag som trengs innenfor Miljø
og naturressurser: Matematikk, fysikk, kjemi, biologi og geologi Vise kunnskap om naturlige egenskaper og
prosesser i jord- og vannsystemer og hvordan menneskelig aktivitet har påvirket naturmiljøet. Vise kunnskap
om ulike forurensingskilder  og spredning (nitrogen, fosfor, erosjon, klimagasser, tungmetaller, radioaktivitet)
og hvordan disse påvirker miljøet. Vise kjennskap til effekter av endret arealbruk. Kjenne til økosystemers
reaksjon over tid på bl.a. klimaendringer, diffuse og langtransporterte forurensninger, lavdose-eksponeringer  i
et samfunnsperspektiv. Vise kjennskap til hvordan historiske, teoretiske, tekniske og metodiske innovasjoner/
nytenkning (FoU) gir nye muligheter for å minske miljøbelastningene og gi økt bærekraft i samspill med
andre fagområder.  Ferdigheter: Kan anvende og kombinere kunnskap fra grunnleggende fag og fagområder
knyttet til studieprogrammet for å analysere problemer og gjøre vurderinger. Finne, vurdere og henvise til
fagstoff på en korrekt og etisk måte og fremstille dette til å belyse problemer knyttet til miljø, naturressurser
og arealbruk. Bruke ulike faglige metoder for å gjennomføre undersøkelser av jord og vannsystemer, inkl
innhenting og bearbeiding av data, samt kunne presentere og informere (utarbeide rapporter).  Kompetanse:
Strukturere semesteret slik at en får  jevn arbeidsbelastning.  Utvikle sine evner til innhenting av fagstoff fra
ulike kilder og aktiviteter. Reflektere over sine faglige vurderinger med hjelp fra en veileder. Delta i samt bidra
til å arbeide i grupper med ulik faglig sammensetning og med ulik bakgrunn. Planlegge og gjennomføre enkle
oppgaver knyttet til fagområdet slik at både faglige og etiske krav er oppfylt, f.eks sikkerhetsrutiner. Formidle
sine kunnskaper og resultater både muntlig og skriftlig. Delta i diskusjoner og utveksle erfaringer innen sitt
fagområde.
Lærings- og undervisningsmetoder:
Ved siden av forelesninger (teori), er praktisk felt- og laboratorieundervisning sentralt i studiet. Registrering/
kartlegging, prøvetaking, -behandling og -analyse etterfølges i praksis av tolkning og avveining av data som
igjen kan resultere i vurdering av tiltak. Dette prinsippet som er relevant for en senere jobbsituasjon skal
gjenspeiles i det enkelte emnet og i studiet som helhet. Det tilstrebes god balanse mellom selvstendig arbeid
og arbeid i gruppe med presentasjon av resultater både muntlig og skriftlig. Flere av studieprogrammets 200-
emner inkluderer forskning.
Evaluering av studentens læring:
Evaluering i studieprogrammets emneportefølje vil være fordelt mellom langsgående vurderinger og
avsluttende prøver. Avsluttende prøver vil i hovedsak være skriftlige, men muntlige brukes også. Selvstendig
arbeid og øvelser med journaler og rapporter vil sammen med flervalgstest bli brukt i langsgående evaluering.
Fordypningsemner med stor andel av praktiske felt- og labøvelser er karakteristisk for studiet. Disse vil i stor
grad benytte langsgående vurdering både i gruppe og individuelt. Felt- og lab-baserte emner tillater å teste/
vurdere studenten underveis (feltrapporter, lab-journaler m.m.) og på den måten gi kontinuerlig tilbakemelding
om progresjonen.
Innhold:
Studiet krever gode kunnskaper i grunnleggende fag. Disse vil være lagt til de to første årene av studiet og
inkluderer matematikk (10 stp), statistikk (10 stp), fysikk (10 stp), kjemi (10 stp), biologi (10 stp) og ex. phil.
(10 stp), til sammen 60 stp. I tillegg kommer emner i geologi (10 stp), jord (5 stp), biologi (5stp), hydrologi (10
stp) og miljø og naturresurser (20 stp) til sammen 50 stp obligatorisk del av fordypningen. Utover dette skal
studentene velge minst 30 stp fra en liste oppgitte emner innen geologi, vann, jord og kjemi (betinget valgfrie
emner). Den obligatoriske emneporteføljen utgjør derfor 140 stp, dvs at 40 stp er helt valgfrie.
Andre faglige krav:
Studiet krever basiskunnskaper i matematikk/statistikk (20 stp), fysikk (10 stp), kjemi (10 stp) og biologi (20
stp). Videre er det krav om ex.phil.(10 stp).
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Dimensjonering av studieprogrammet:
Det tas opp 15-30 studenter hvert år. Minimum 10 studenter.
Studieveiledning:
Kvalitetssikring:
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Universell tilrettelegging:
Generell informasjon om universell utforming og tilrettelegging ved UMB kan du finne her: http://
www.umb.no/lmu/  Programmet inneholder obligatoriske emner: - med omfattende feltarbeid. - med
omfattende laboratoriearbeid. - med utferder



Studieprogrammer ved UMB - 44

Bachelor i Naturvitenskapelige fag
Bachelor in Natural Science
Undervisningsspråk: Norsk.

Omfang i studiepoeng: 180

Kontakt: Institutt for matematiske realfag og teknologi, www.umb.no/imt

Opptakskrav:
Realfagskompetanse: 2MX/2MY/3MZ + 3MX/3FY/3KJ/3BI/(2KJ+3BT)/(2BI+3BT)/3NA.
Samfunnsrelevans:
I Norge er det stor etterspørsel etter personer med kunnskaper innen naturvitenskapelige fag. Det utdannes for
eksempel langt færre realister enn det samfunnet har bruk for! Realfaglig kompetanse er sterkt etterspurt av
industri, forskning, utvikling, miljøvernsektoren, undervisning og offentlig planlegging. Dette studiet gir deg
god mulighet for å bygge en bred og solid plattform innen de grunnleggende realfagene. Du har mulighet til å
fordype deg innen biologi, kjemi, fysikk, matematikk, statistikk eller informatikk. I tillegg har du som student
ved UMB svært gode muligheter til å profilere studiet ditt mot mer anvendte fag.
Fører til graden: Bachelor

Andre kvalifikasjoner eller sertifisering:
Studenter som oppfyller kravene til undervisningskompetanse i skoleverket i et eller flere fag, vil få dette
vedlagt vitnemålet.
Videre utdanning og arbeid som studieprogrammet kvalifiserer til:
En bachelorgrad i naturvitenskaplige fag gir allsidig kompetanse i ett eller flere av de grunnleggende
realfagene, i tillegg til naturvitenskapelig allmenndannelse. Utdanningen kvalifiserer til et bredt spekter av
stillinger i privat og offentlig sektor, avhengig av fagvalg og spesialiseringer. Utdanningen gir muligheter for
videre masterstudier i biologiske fag, kjemi, fysikk, informatikk eller anvendt statistikk og matematikk.
Utvekslingsmuligheter:
Det er gode muligheter til å ta deler av studieprogrammet utenlands innenfor normert studietid. Fagmiljøene på
instituttene er behjelpelig med å skaffe faglige kontakter ved aktuelle utenlandske universiteter.
Beslektede studier:
Læringsutbytte:
Studenten skal oppnå grunnleggende kompetanse i realfag. Denne brede basiskompetanse gir grunnlag for
videre studier innen matematiske og naturvitenskapelige fag.  Studentene skal ha innsikt i naturvitenskapelig
teori, tenkemåte og metodikk.
Lærings- og undervisningsmetoder:
I undervisningsopplegget kan følgende undervisningsformer inngå:  1) forelesninger - presentasjon av
sentralt lærestoff og drøfting av særlig interessante temaer.  2) demonstrasjoner av sentrale temaer og
metoder  3) øvingsoppgaver - innarbeide begreper, metoder og ferdigheter.  4) gruppearbeid på temaer,
metoder, prosjektoppgaver.  5) å undervise selv i forbindelse med presentasjon av prosjektoppgaver og
semesteroppgaver.  6) problembasert læring.  7) analyser på et laboratorium.  8) deltakelse på seminarer,
tverrfaglige og/eller hvor inviterte eksperter innleder/orienterer.  9) utferder, feltkurs og eventuelt studiereiser -
spesielt i biologi vil det være mye bruk av feltarbeid.
Evaluering av studentens læring:
Studentenes kompetanse evalueres underveis i studiet og ved slutteksamener. Det legges vekt på å teste
forståelse, teoretiske ferdigheter og handlingskompetanse.
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Innhold:
For å få bachelorgraden under naturvitenskaplige fag, stilles det krav til at studenten har 180 sp. og
tilfredsstiller 1) felles, obligatoriske krav, 2) breddekrav og 3) fordypningskrav. Studenten kan fordype seg
i biologi, fysikk, informatikk, kjemi, matematikk eller statistikk.  1) Felles, obligatorisk krav: alle studenter
skal ha Ex.phil (PHI100), et innføringsemne (IMRT100 eller BIO101), grunnleggende statistikk (STAT100)
og grunnleggende matematikk (MATH100/MATH111). Studieretningene matematikk/statistikk, fysikk og
informatikk krever MATH111.
Andre faglige krav:
Breddekrav. I tillegg skal alle studenter også ha et godt fundament i realfag utenom studieretningen. Dette
breddekravet er spesifisert for hver studieretning: - biologi: ett emne i generell kjemi, ett i biokjemi og
ett valgfritt emne i informatikk, geologi eller fysikk, - kjemi: ett emne i fysikk og ett valgfritt emne i
informatikk, geologi eller biologi, - fysikk: emnegruppe i matematikk, ett emne i informatikk (grunnleggende
programmering) og ett valgfritt emne i biologi, geologi eller kjemi, - matematikk/statistikk; ett emne i
informatikk og to ulike emner innen fysikk, kjemi, biologi eller geologi - informatikk: ett emne i fysikk,
ett emne i biologi og ett valgfritt emne i geologi eller kjemi.  For studenter som vil ha to emnegrupper/
undervisningskompetansegrupper frafalles breddekravet spesifisert for studieretningen. Dette gjelder ikke for
fysikk.
Dimensjonering av studieprogrammet:
Minimum 5 studenter. Maksimalt 30 studenter.
Studieveiledning:
Kvalitetssikring:
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Universell tilrettelegging:
Generell informasjon om universell utforming og tilrettelegging ved UMB kan du finne her: http://
www.umb.no/lmu/
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Bachelor i Plantevitenskap
Bachelor in Plant Science
Undervisningsspråk: Norsk.

Omfang i studiepoeng: 180

Kontakt: Institutt for plante- og miljøvitenskap (IPM), www.umb.no/ipm, studieveileder-ipm@umb.no

Opptakskrav:
Generell informasjon om opptak ved UMB kan du finne her: http://www.umb.no/studietilbud/artikkel/
opptakskrav   Realfagskompetanse. GENS + R1/(S1+S2) + R2/FY1+2/KJ1+2/BI1+2/Informasjonsteknologi
(1+2)/Geofag 1+2/Teknologi og forskningslære 1+2 eller i tidligere system GSK+2MX/2MY/3MZ
+3MX/3FY/3KJ/3BI/(2KJ+3BT)/2BI+3BT). UMB godkjenner også 3 NA.
Samfunnsrelevans:
Globalt og nasjonalt er det økt behov for kompetanse knyttet til mange områder innen plantevitenskapen,
som produksjon av planter til mat, fôr og pryd, plantehelse, produktkvalitet og helseaspekter, utvikling
av grønne nærmiljøer og anlegg for rekreasjon og idrett, vedlikehold av kulturlandskap og utvikling av
livskraftige bygder. Globalt er produksjon av nok mat og fordelingen av denne en stor utfordring samtidig
som globale klimaendringer vil påvirke mulighetene til matproduksjon på mange områder. Miljømessig har
planteproduksjonen store utfordringer og det blir stadig mer fokus på produksjonssystemet når forbrukernes
krav til valgfrihet øker.  Økende oppmerksomhet på matens betydning for helse, og kostholdets innvirkning
som sykdomsforbyggende tiltak vil kreve stadig mer kunnskap om alle sider ved planteproduksjonen. Våre
grønne omgivelser er også viktig i denne sammenhengen, dette omfatter tilrettelegging av grøntarealer både
for sanseopplevelser og som stimulering til fysisk aktivitet. Plantevitenskapstudiet knytter det biologiske
grunnlaget med hensyn til planter sammen med anvendelse i det praktiske landbruket.
Fører til graden: Bachelor

Andre kvalifikasjoner eller sertifisering:
Tittelen sivilagronom kan tildeles ved et bevisst valg av emner ved gjennomføring av bachelor og master i
Plantevitenskap (5 år).
Videre utdanning og arbeid som studieprogrammet kvalifiserer til:
Bachelorgraden med snitt på C kvalifiserer til masterprogram i plantevitenskap og i agroøkologi ved UMB
og gir muligheter for å søke lignende masterstudier i inn- og utland. Bachelorutdanningen er i seg selv ikke
en yrkesutdanning, men gir likevel  grunnlag for stillinger i privat og offentlig virksomhet, spesielt knyttet
til landbruks- og grøntmiljøsektoren. Eksempler er avdelingsleder i større gartneribedrifter, hagesentre,
friluftsetater, parkvesen, golfbaner, grossistledd, innkjøper av planter/planteprodukter, ringlederassistent,
forsøkstekniker m.m. og lærer (med tillegg pedagogisk utdanning).
Samarbeid:
Studieprogrammet er i stor grad tverrfaglig ved at det inneholder mange grunnemner som gis av andre
institutter ved UMB.
Utvekslingsmuligheter:
Utenlandsopphold anbefales som en del av studentens utdanningsplan, fortrinnsvis vår 2. studieår eller i 3.
studieår, evt. i masterstudiet . Studentene kan  ta noen obligatoriske emner i sitt utenlandsopphold for å få en
god faglig progresjon i studiet, i tillegg bør de utnytte valgfrie emner hvor gjesteuniversitetet er spesielt sterke.
UMB har utvekslingsavtaler med mange universiteter, eksempler er University of Viterbo, Italia, University
of Bordeaux, Frankrike, University of Nebraska, Lincoln, USA, Lincoln University, New Zealand.  Det er stor
fleksibilitet for å innpasse  utenlandsopphold i studieplanen uten at dette går utover framdrift og faglig innhold
i studiet. Plan for utenlandsoppholdet settes opp i samråd med studieveileder.
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Tilrettelegging for studenter fra partneruniversiteter:
Studenter fra andre høgskoler eller universiteter får individuell behandling og setter opp utdanningsplan
sammen med veileder eller andre fagpersoner. Noen av emnene kan gis på engelsk ved behov  hvis  en student
ønsker det. Kontrakt om fritt emne tilknyttet et fag er også mulig.
Beslektede studier:
Læringsutbytte:
En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i
kunnskaper, ferdigheter og kompetanse. Kunnskaper: Vise god kunnskap i basisfag som matematikk,
statistikk, kjemi, genetikk, botanikk, plantefysiologi og mikrobiologi. Vise grunnleggende kunnskap om
naturgrunnlaget, inkludert plante- og dyreliv,  plantebioteknologi, jord og arealbruk. Vise kunnskaper for å
møte framtidas utfordringer med å utvikle mer bærekraftige løsninger, både innen landbruk og grøntanlegg.
Vise dybdekunnskap innen en av studieprogrammets spesialiseringer. Forstår samspillet mellom planter og
miljø innen landbruk, naturlig vegetasjon og grøntanlegg.   Ferdigheter Kan løse anvendte problemstillinger
knyttet til planter og produktkvalitet, plantedyrking, plantekjennskap og miljø. Kan innhente og bearbeide
forsøksdata (ta prøver og foreta enkle målinger i felt og laboratorium; utføre enkle statistiske analyser) Kan
finne, vurdere og henvise til fagstoff og fremstille dette til å belyse problemer knyttet til planteproduksjon
og grøntmiljø.  Kompetanse: Strukturere eget arbeid gjennom semesteret for å få en jevn arbeidsbelastning.
Innhente oppdatert fagstoff gjennom ulike kilder.  Reflektere over sine faglige vurderinger med hjelp fra
veileder. Planlegge og gjennomføre enkle oppgaver knyttet til fagområdet slik at faglige og etiske krav er
oppfylt. Formidle sine kunnskaper og resultater både muntlig og skriftlig. Delta i gruppearbeid, diskusjoner og
dele erfaringer innen sitt fagområde og uttrykke sine meninger på en konstruktiv måte.
Lærings- og undervisningsmetoder:
Studiet har en bred forankring i naturvitenskapelige fag, som videre blir benyttet i anvendt plantevitenskapelig
sammenheng. Studentene trenes i å anvende teoretiske kunnskaper for å løse praktiske problemstillinger.
Studiet kombinerer forelesninger, øvinger og demonstrasjoner i lab og felt, utferder, seminarer, gruppearbeid
og selvstendig arbeid. Studiet er bygd opp av flere  emner på 200-nivå hvor innholdet er forankret i ny
forskning på området.
Evaluering av studentens læring:
Studiet benytter seg av både langsgående vurdering og avsluttende prøve. I den langsgående evalueringen
brukes journaler, referater, flervalgstester, presentasjoner etc. Noen av testene er nettbaserte. Evaluering
baserer seg i hovedsak på individuelle prestasjoner. Det legges vekt på studentens evne til å arbeide
selvstendig, men også gruppeprestasjoner blir evaluert. Studentene vil møte både skriftlige og muntlige
evalueringsformer.
Innhold:
Følgende naturvitenskapelige emner på 100-nivå er obligatorisk for begge studieretningene Jord- og
hagebruk og Grøntmiljø: innføringsemne i plantevitenskap, matematikk, statistikk, ex. phil., generell kjemi,
plantediversitet, gr.l. plantefysiologi og jordlære.  Fordypning for studieretning jord- og hagebruk inneholder
følgende emner: jord som vekstmedium, genetikk, mikrobiologi, videreg. plantefysiologi , sykdommer,
skadedyr og ugras i jord- og hagebruk, plantebioteknologi og produksjonsfysiologi. I tillegg må studentene
velge minst ett av fire 15 stp emner innen produksjonssystemer i plantedyrking. De resterende emnene er
valgfrie.  Fordypning for studieretning grøntmiljø inneholder følgene emner: økologi, generell zoologi,
geologi, grøntanleggsforvaltning, landskapsplanter, identifikasjon og egenskaper, foretaksøkonomi (kan
erstattes med miljø- og ressursøkonomi), juridisk metode og norsk rettssystem, arealplanlegging, park- og
grøntanleggsteknikk, plantevern i grøntanlegg og landskapsplanter, etablering og skjøtsel. De resterende
emnene er valgfrie. Bacheloroppgaven (15 stp) er valgfri for begge studieretningene.  Sivilagronom: Ved
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bevisst valg av emner i den valgfrie emneporteføljen tildeles tittelen sivilagronom etter endt mastergrad.
Aktuelle emner fremgår av studieplanen for bachelor og master i Plantevitenskap.
Andre faglige krav:
I tillegg til fordypning må studenten ta, eller på annen måte dokumentere, bakgrunn i matematikk, ex. phil og
generell kjemi .
Dimensjonering av studieprogrammet:
Det tas opp 15 - 30 studenter hvert år, minimum 10.
Studieveiledning:
Kvalitetssikring:
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Universell tilrettelegging:
Generell informasjon om universell utforming og tilrettelegging ved UMB kan du finne her: http://
www.umb.no/lmu/  Programmet inneholder obligatoriske emner: - med omfattende feltarbeid. - med
omfattende laboratoriearbeid - med utferder.
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Bachelor i Samfunnsøkonomi
Bachelor in Economics
Undervisningsspråk: Norsk.

Omfang i studiepoeng: 180

Kontakt: Handelshøyskolen ved UMB, www.umb.no/hh

Opptakskrav:
Generell informasjon om opptak ved UMB kan du finne her: http://www.umb.no/studietilbud/artikkel/
opptakskrav   Opptakskravet til programmet er generell studiekompetanse. Gode mattekunnskaper er en fordel,
men ikke noe krav.
Samfunnsrelevans:
Økonomi omhandler bruk og fordeling av knappe ressurser, som for eksempel kapital, arbeidskraft eller
naturressurser. Bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi inneholder grunnleggende samfunnsøkonomisk
teori og metode. Dette skal gi studentene evne til å analysere og forstå sammensatte problemstillinger i
samfunnet og kunne vurdere de samfunnsøkonomiske konsekvensene av disse.  Studiet kvalifiserer til opptak
til masterstudier ved universiteter og høyskoler i inn- og utland. Ved UMB kan studentene blant annet gå
videre med en master i samfunnsøkonomi.  Studiet har høy samfunnsrelevans og samfunnsøkonomistudenter
har gode muligheter for å få relevante jobber etter endt studium. Samfunnsøkonomer arbeider med analyse og
beslutninger i offentlige og private organisasjoner i bedrifter og forvaltning.
Fører til graden: Bachelor

Videre utdanning og arbeid som studieprogrammet kvalifiserer til:
Studiet kvalifiserer til opptak til masterstudier ved universiteter og høyskoler i inn- og utland. Ved UMB
kan studentene blant annet gå videre med en master i samfunnsøkonomi.  Samfunnsøkonomer arbeider med
analyse  og beslutninger i offentlige og private organisasjoner i  bedrifter og forvaltning. Aktuelle områder er
for eksempel miljøpolitikk, ressursforvaltning, næringsutvikling og  bistandsarbeid. Velger du en profil med
bedriftsøkonomiske emner, vil du kvalifisere til stillinger innen økonomistyring, regnskap og salg
Samarbeid:
Handelshøyskolen ved UMB samarbeider med de andre universitetene i Norge gjennom Nasjonalt fagråd for
samfunnsøkonomi.
Utvekslingsmuligheter:
Det anbefales at studenten benytter seg av muligheten for å dra på utveksling, innenfor normert studietid,
via utvekslingsavtalene som er knyttet til programmet. Det er gode muligheter for å ta valgfrie emner,
enkelte obligatoriske emner og oppgaver hos våre partneruniversiteter. En oversikt over utvekslingsavtaler
som er aktuelle for studenter ved ved Handelshøyskolen ved UMB, finner du her: http://www.umb.no/
delstudier/artikkel/utveksling-handelshoyskolen-studenter  Det er i tillegg mulig med mer individuelt tilpasset
utvekslingsopphold for å få økt kompetanse på område som hverken UMB eller partnerinstitusjonen dekker.
Utvekslingsopphold anbefales gjennomført i løpet av 5. og/eller 6. semester.
Tilrettelegging for studenter fra partneruniversiteter:
Vi underviser noen av våre videregående bacheloremner på engelsk. Det er i hovedsak bacheloremner i
ressursøkonomi, utviklingsøkonomi, miljøøkonomi og internasjonal økonomi som undervises på engelsk, men
vi underviser også noen bacheloremner i økonometri, filosofi og strategiske prosesser og beslutningstaking på
engelsk.  Alle våre masteremner i samfunnsøkonomi undervises på engelsk.
Beslektede studier:
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Læringsutbytte:
En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell
kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:  Kunnskap: - Vise kunnskap om sentrale emner innen matematikk,
statistikk, mikro- og makroøkonomisk teori, økonometri, foretaksøkonomi og finans og samfunnsøkonomiske
analyser og modeller. - Vise kunnskap innen ett eller flere påbygningsområder: miljø- og ressursøkonomi,
energiøkonomi, utviklingsøkonomi, internasjonal handel, landbrukspolitikk, bedriftsøkonomi eller
næringsutvikling - Vise kjennskap til sentrale økonomiske temaer og dagsaktuelle spørsmål i forsknings-
og utviklingsarbeid innenfor det samfunnsøkonomiske området. -Vise kunnskap om samfunnsøkonomiens
veiledende rolle for politikkutforming og viktigheten av samspill med naturvitenskapene og andre fagfelt
ved samfunnsøkonomisk modellbygging og virkemiddelutforming med sikte på å minimere miljøpåvirkning
og bidra til bærekraftig utvikling. - Vise kjennskap til nytenkning og innovasjonsprosesser og behovet for
disse, både innenfor det samfunnsøkonomiske området og i samspill med andre fagområder som tilbys ved
UMB. - Vise innsikt i samfunnsøkonomiske problemstillinger og etiske dilemmaer knyttet til det å jobbe
som samfunnsøkonom - Vise kunnskap om økonomiens historie, tradisjoner og egenart  Ferdigheter: -
Anvende økonomisk kunnskap, økonomiske modeller og matematiske og økonometriske metoder til å belyse
samfunnsøkonomiske problemstillinger. - Orientere seg i relevant faglitteratur, presisere samfunnsøkonomiske
problemstillinger, samt ha noe innsikt i hvordan en kan knytte forbindelsen mellom teori og empiri. - Anvende
økonomisk kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske
problemstillinger og treffe begrunnende valg. - Kunne formulere økonomiske problemstillinger matematisk,
beherske et økonometrisk dataprogram og gjennomføre en nytte-kostnadsanalyse  Generell kompetanse: -
Studentene skal ha tilegnet seg evne til selvstendig arbeid og til organisering og planlegging av eget arbeid
innenfor gitte frister. - Oppdatere sin kunnskap innenfor det samfunnsøkonomiske fagfeltet. Studentene skal
ha utviklet sin faglige nysgjerrighet. - Reflektere over og forbedre egen faglig utøvelse under veiledning. -
Utveksle synspunkter om samfunnsøkonomiske temaer med personer som har annen kulturell bakgrunn. -
Planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter innen samfunnsøkonomi, alene eller sammen
med andre i en gruppe; i tråd med etiske krav og retningslinjer. - Formidle sentral økonomisk teori, modeller,
problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig. Utvikle evne til å presisere problemstillinger,
gjennomføre logiske resonnementer og anvende matematikk - Utveksle synspunkter og erfaringer med andre
med samfunnsøkonomisk utdanning og bidra til utvikling av god praksis.
Lærings- og undervisningsmetoder:
I løpet av studieprogrammet møter studentene på en rekke ulike læringsaktiviteter: Forberedelse til og
deltakelse i forelesningstimer, deltakelse i seminar/ kollokvium med lærer til stede, problemløsning,
gruppearbeid, selvstudier, oppgaver, presentasjoner, ekskursjoner.
Evaluering av studentens læring:
En rekke evalueringsmåter er implementert i studiet. Enkelte emner har tradisjonell, avsluttende eksamen,
mens andre emner har langsgående evaluering i form av prosjekter, presentasjoner, større skriftlige arbeider og
foredrag.
Innhold:
Studieprogrammet har en obligatorisk, teoretisk og metodisk kjerne på 125 stp + 10 stp påbygning. Dette er
for å sikre at programmet holder en høy standard tilsvarende \"Bachelor in Economics\" internasjonalt.  Studiet
gir  grunnleggende kunnskaper innen samfunnsøkonomiske emner som makroøkonomi,  mikroøkonomi,
miljøøkonomi og ressursøkonomi,  i tillegg til matematikk, statistikk og økonometri.  Påbygningene er
designet for å vise anvendelsen av økonomisk teori og verktøy på problemstillinger innen de aktuelle
områdene. Påbygningsfagene gir kjennskap til anvendte FOU-spørsmål innen miljø- og ressursøkonomi,
energiøkonomi, utviklingsøkonomi, internasjonal handel, landbrukspolitikk eller bedriftsøkonomi.  Som
valgfrie emner kan studentene velge blant annet emner i samfunnsøkonomi, bedriftsøkonomi, organisasjon og
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ledelse, jus, naturvitenskapelige emner eller teknologi.  I løpet av studiet kan studentene ta ett eller to semestre
ved et universitet i utlandet.
Dimensjonering av studieprogrammet:
Det tas opp totalt 125 studenter fordelt på bachelor i økonomi og administrasjon og på bachelor i
samfunnsøkonomi. Hvor mange studenter som tas opp på hvert enkelt program avgjøres ut i fra søkernes
kvalifikasjoner.
Studieveiledning:
Kvalitetssikring:
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Universell tilrettelegging:
Generell informasjon om universell utforming og tilrettelegging ved UMB kan du finne her: http://
www.umb.no/lmu/
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Bachelor i Skogfag
Bachelor in Forest Sciences
Undervisningsspråk: Norsk.

Omfang i studiepoeng: 180

Kontakt: Institutt for naturforvaltning (INA), www.umb.no/ina

Opptakskrav:
Realfagskompetanse. Med opptakskrav realfagskompetanse menes:  Generell studiekompetanse + R1/(S1+S2)
+ Matematikk (R1+R2)/Fysikk (1+2)/ Kjemi (1+2)/ Biologi (1+2)/ Informasjonsteknologi (1+2)/ Geofag
(1+2)/ Teknologi og forskningslære (1+2)  Fra Reform -94: Generell studiekompetanse + 2MX/2MY/3MZ/ +
3MX/3FY/3KJ/3BI/ (2KJ+3BT)/(2BI+3BT) * *) UMB godkjenner også 3NA
Samfunnsrelevans:
Nær 40 % av landarealet i Norge er trebevokst. Få land i Europa har mer skog per innbygger enn Norge. Skog
er en fornybar ressurs. Den er grunnlag for produksjon av trevirke, for rekreasjon og turisme, og er levested for
svært mange plante- og dyrearter.  I et globalt perspektiv har skog en sentrale rolle i spørsmål knyttet til klima
og levekår for mennesker.
Fører til graden: Bachelor

Andre kvalifikasjoner eller sertifisering:
Den doble tittelen Master i Skogfag og Forstkandidat tildeles studenter som fullfører en utdanningspakke
over fem år. Dette betyr at bachelorstudenter må ta emnet BUS110 Eksternregnskap (10 sp). Den doble
tittelen krever i tillegg at studentene tar BUS210 Driftsregnskap og budsjettering (10 sp) og JUS201 Offentlig
saksbehandling og forvaltningsrett (5 sp) i masterstudiet.
Videre utdanning og arbeid som studieprogrammet kvalifiserer til:
Bachelorstudiet i skogfag kvalifiserer først og fremst til masterstudiet i skogfag, men også til å søke
opptak til flere andre masterprogrammer ved UMB. For øvrig kvalifiserer det til å innta praktiske og
administrative stillinger knyttet til skogsektoren, som for eksempel skogbrukslederstillinger, og til jobber
i annen arealforvaltning der skog inngår. Den som skal overta egen skogeiendom, vil også ha god nytte av
dette bachelorprogrammet. Det samme gjelder skogsentreprenører som ønsker et kompetansefortrinn. Med
pedagogisk tilleggsutdanning kan man bli lærer.
Samarbeid:
Det er samarbeid med Norsk Institutt for Skog og Landskap og flere institutter ved UMB i undervisningen.
Utvekslingsmuligheter:
Instituttet har utvekslingsavtaler med flere utenlandske universiteter. Det er gode muligheter for
utenlandsstudier ved universiteter som UMB har samarbeidsavtaler med, og også ved andre studiesteder. I
studiet er det gode muligheter for å ta ett semester ved et annet universitet. Studieplanen kan tilrettelegges for
utenlandsopphold våren i 2. klasse eller våren i 3. klasse.
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Tilrettelegging for studenter fra partneruniversiteter:
Det er lagt til rette for at gjestestudenter kan ta frie emner. Enkelte utenlandske studenter velger også å følge
ordinær undervisning. Instituttet har avtaler med følgende universiteter: Mendel University of Agriculture
and Forestry, Tsjekkia; Sveriges Lantbruksuniversitet, Sverige; University of Natural Resources and Applied
Life Sciences, Wien, Østerrike; ISARA Lyon, Brasil; University of Alberta, Canada; Lincoln University, New
Zealand; University of British Columbia, Canada; University of Minnesota, Minnesota; Estonian University
of Life Sciences, Estland; University of Eastern Finland, Finland; University of Helsinki, Finland; The
Agricultural University of Iceland, Island; Tuscia University, Italia; Warsaw University of Life Sciences,
Polen; Universidad Politécnica Madrid, Spania og Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Tyskland. Utover
disse avtalene kan studentene benytte seg av andre avtaler som UMB har inngått.
Beslektede studier:
Læringsutbytte:
En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å få følgende læringsutbytte:   Generell kompetanse:
- Har et solid tverrfaglig fundament. - Forstår nødvendigheten av samarbeid og konfliktløsing på tvers av
fagområder.  - Har god kommunikasjonsevne både skriftlig og muntlig.  Kunnskaper: - Bidrar til å finne
løsninger med bærekraftig balanse mellom økonomiske, miljømessige og sosiale hensyn i skogforvaltningen.
- Forstår ulike former for skogbehandling og planleggingsprosesser knyttet til dette. - Forstår alle ledd i
verdikjeden fra skogøkosystemet til tre- og papirprodukter, biologisk mangfold og rekreasjon. - Har et
solid fundament i realfag og kjennskap til relevante samfunnsfag knyttet til forvaltningen av skogarealer.
Ferdigheter: - Kan anvende kunnskap fra fagområder som ressursregistrering, skogøkologi, skogskjøtsel,
økonomi, treteknologi og driftsteknikk til analyseformål. - Kan være med å løse operative oppgaver knyttet til
forvaltning av skogarealer og skogressurser.
Lærings- og undervisningsmetoder:
I tillegg til forelesninger og selvstudium legges det vekt på problembasert undervisning, gruppe- og
prosjektoppgaver, oppgaver, seminarer, utferder og kontakt med næringen. Det legges til rette for avtaler
med bedrifter og organisasjoner i skogbruket og skogindustrien om samarbeid slik at studentene kan delta i
prosjektoppgaver, gjesteforelesninger og bedriftsbesøk.
Evaluering av studentens læring:
Evalueringsformene er varierte og består av skriftlig eller muntlig eksamen, evaluering av prosjektoppgaver,
deltagelse i og rapportering fra obligatoriske aktiviteter og studentforedrag.
Innhold:
Programmet er treårig:  1. studieår. Innføringsemner i skogforvaltning (SKOG100), skogteknologi
(SKOG101), grunnleggende emner i samfunnsøkonomi (ECN110) og foretaksøkonomi (BUS100), matematikk
(MATH100), kjemi (KJM100), statistikk (STAT100) og økologi (ECOL100).  2. studieår: Studentene tar
Ex. phil. (PHI100), Juridisk metode og norsk rettssystem (JUS100), GIS-praktisk introduksjon (LAD102)
og Jordlære (JORD101).  I tillegg tar studentene videregående emner innenfor skogbruk som Skogprodukter
og materialteknologi (SKOG210), Inventering og ressurskartlegging (SKOG205), Skoglig driftsteknikk
og logistikk (SKOG240) og Sykdommer og skadedyr på trær (FEP201).  3. studieår: Skogbehandling og
skogproduksjon (SKOG220), Vern og forvaltning av norsk natur (NATF200), Skogøkonomi (SKOG230).
Studiet avsluttes med et feltbasert emne som binder skogfagene sammen: Skogforvaltning - øvingskurs i
tverrfaglig analyse (SKOG250).
Dimensjonering av studieprogrammet:
Studieåret 2012/2013 var rammen til programmet 15 studenter. Dette kan endres fra år til år.
Studieveiledning:
Kvalitetssikring:
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Universell tilrettelegging:
Generell informasjon om universell utforming og tilrettelegging ved UMB kan du finne her: http://
www.umb.no/lmu/
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Bachelor i Økologi og naturforvaltning
Bachelor in Ecology and Management of Natural Resources
Undervisningsspråk: Norsk.

Omfang i studiepoeng: 180

Kontakt: Institutt for naturforvaltning (INA), www.umb.no/ina

Opptakskrav:
Realfagskompetanse. Med opptakskrav realfagskompetanse menes:   Generell studiekompetanse + R1/(S1+S2)
+ Matematikk (R1+R2)/Fysikk (1+2)/ Kjemi (1+2)/ Biologi (1+2)/ Informasjonsteknologi (1+2)/ Geofag
(1+2)/ Teknologi og forskningslære (1+2)  Fra Reform -94: Generell studiekompetanse + 2MX/2MY/3MZ/ +
3MX/3FY/3KJ/3BI/ (2KJ+3BT)/(2BI+3BT) * *) UMB godkjenner også 3NA
Samfunnsrelevans:
En av de store utfordringene i verden i dag er å løse problemene knyttet til presset på naturen forårsaket av
mennesker. Utdanningen gir en basis for å forstå disse problemene og hvordan de kan løses. Utdanningen
gir grunnleggende kunnskap om dyr, planter og miljø, og hvordan naturmiljøet påvirkes ved ulike former for
utnytting og inngrep.
Fører til graden: Bachelor

Videre utdanning og arbeid som studieprogrammet kvalifiserer til:
Studiet er først og fremst ment som et grunnlag for videre masterstudier innen økologi eller naturforvaltning.
Det er også mulig å fortsette på andre lignende masterstudier ved UMB eller ved andre norske eller
utenlandske universiteter. En bachelorgrad i økologi og naturforvaltning vil imidlertid kvalifisere for stillinger
innenfor utmarksforvaltning, som forskningstekniker, miljøkonsulent i kommuner og, med pedagogisk
påbygning, lærer i ungdomsskolen.
Samarbeid:
Programmet inneholder emner gitt fra mange institutter ved UMB. Det er god kontakt med disse instituttene.
Utvekslingsmuligheter:
Det er mulig å frigjøre ett semester for de fleste obligatoriske emner. Dette semesteret vil være godt
egnet for utenlandsopphold. Det mest hensiktsmessige er at dette skjer i vårsemesteret i andre studieår
eller høstsemesteret i det tredje studieåret. Instituttet har lang erfaring i å innpasse emner fra utenlandske
læringsinstitusjoner.
Tilrettelegging for studenter fra partneruniversiteter:
Instituttet har et bredt spekter av emner som gis på engelsk, enten på fast basis eller etter forespørsel fra
studentene. Instituttet kan derfor tilby utenlandske studenter et normert studieår på engelsk innen fagområdene
naturforvaltning og økologi.
Beslektede studier:
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Læringsutbytte:
En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell
kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:   Generell kompetanse:  - Har et solid tverrfaglig fundament
innenfor økologi og naturforvaltning, samt tilhørende fagområder.  - Kan kommunisere skriftlig og muntlig
på hensiktsmessig vis, samt kunne forstå, gjenta og vurdere relevant faglitteratur på engelsk.   - Forstår
nødvendigheten av samarbeid og konfliktløsning på tvers av fagområder.   Kunnskaper:  - Har god kjennskap
til ulike økosystemer, økologiske prosesser og biologisk mangfold, og norsk flora og fauna i særdeleshet.
- Har innsikt i effekter av menneskelig aktivitet på naturmiljøet, samt demonstrere kunnskap om globale
utfordringer tilknyttet menneskelig press på naturen. - Kjenner til oppbygningen av den norske miljøsektoren.
Ferdigheter:  - Kan vurdere hvordan natur og biologiske ressurser kan forvaltes på en bærekraftig måte.  - Kan
anvende grunnleggende kunnskaper innen samfunnsfag og økologi på ulike problemstillinger innen norsk
og internasjonal naturforvaltning.  - Kjenner til hvordan man kan kombinere kunnskap fra fagområder som
naturforvaltning, økologi, jus, areal- og miljøplanlegging og økonomi for å utføre tverrfaglige utredninger.
Lærings- og undervisningsmetoder:
Studenten tilegner seg, bearbeider og drøfter kunnskap gjennom en kombinasjon av forelesninger, seminarer,
prosjektoppgaver, labrapporter, semesteroppgaver, feltkurs og utferder.
Evaluering av studentens læring:
Skriftlig eksamen er den dominerende evalueringssformen, men studenten vil også bli evaluert ved muntlig
eksamen, semesteroppgaver, individuelle oppgaver, gruppeoppgaver, kollokvieoppgaver og rapporter fra
laboratoriearbeid, feltkurs og utferder.
Innhold:
Programmet er treårig og består av felles obligatoriske emner, begrenset valgfrie emner og helt valgfrie
emner.   Det første studieåret består av obligatoriske emner innen naturforvaltning, økologi, zoologi,
botanikk, matematikk, Ex.phil og kjemi. Det andre studieåret tar studentene statistikk, økonomi, GIS, samt
videregående emner i naturforvaltning, zoologi og økologi. Tredje studieår tar studentene emner i jus,
vegetasjonskartlegging og i tverrfaglig konsekvensanalyse.   I andre eller tredje studieår skal studenten i tillegg
velge minst et  emne innen fagfeltene naturforvaltning og geologi/jord.  I andre og tredje studieår er det også
valgfrihet som studenten bruker til å spesialiserer seg mot sitt interesseområde.
Dimensjonering av studieprogrammet:
Studieåret 2012/2013 var opptaksgrensen til programmet på 30 studenter. Dette kan endres fra år til år.
Studieveiledning:
Kvalitetssikring:
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Universell tilrettelegging:
Generell informasjon om universell utforming og tilrettelegging ved UMB kan du finne her: http://
www.umb.no/lmu/   Kjennskap til ulike økosystemer, økologiske prosesser og biologisk mangfold står sentralt
i studiet. Flere av de obligatoriske emnene har feltkurs hvor målsetningen er å lære studenter å gjenkjenne
og registrere arter og naturtyper. Vi gjør oppmerksom på at det i programmet inngår:  - systematiske prøver -
kartlegging/prøvetaking i felt
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Bachelor i Økonomi og administrasjon
Bachelor in Business Administration
Undervisningsspråk: Norsk.

Omfang i studiepoeng: 180

Kontakt: Handelshøyskolen ved UMB: www.umb.no/hh

Opptakskrav:
Generell informasjon om opptak ved UMB kan du finne her: http://www.umb.no/studietilbud/artikkel/
opptakskrav  Opptakskravet til programmer er generell studiekompetanse. Gode mattekunnskaper er en fordel,
men ikke noe krav.
Samfunnsrelevans:
I dette studieprogrammet lærer du om de økonomiske og menneskelige faktorene som er avgjørende for
at en bedrift eller organisasjon skal fungere på en god måte.  Alle små og mellomstore bedrifter har behov
for personer med kompetanse innenfor fag som regnskap, markedsføring, finans, økonomisk politikk,
skatterett med mer. Denne etterspørselen gir kandidater med en bachelor i økonomi og administrasjon store
valgmuligheter på arbeidsmarkedet og de blir ettertraktede arbeidstakere.
Fører til graden: Bachelor

Andre kvalifikasjoner eller sertifisering:
I løpet av bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon kan studentene velge profileringen
regnskapsfører. Bachelorgrad i økonomi og administrasjon, som inkluderer profileringen regnskapsfører (60
studiepoeng), dekker utdanningskravet for å bli autorisert regnskapsfører. Kandidater med denne utdanningen
får tittelen bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører.
Videre utdanning og arbeid som studieprogrammet kvalifiserer til:
Studieprogrammet er grunnmuren i siviløkonomutdanningen og legger basisen for videre studier til
siviløkonom og andre masterstudier innen økonomi, administrasjon eller ledelse.   En bachelorgrad i økonomi
og administrasjon kvalifiserer til et stort antall stillinger innen administrasjon, økonomistyring og regnskap.
Denne bachelorgraden kvalifiserer til stillinger som konsulent og saksbehandler i privat og offentlig sektor,
deriblant bank, finans og forsikring. Kandidatene kan jobbe med økonomistyring, budsjettering og regnskap
eller personal og ledelse. Kunnskaper innen økonomi, organisasjon og ledelse er også et nyttig supplement
til en annen utdanning. Kombinert med en praktisk-pedagogisk utdanning vil denne graden kvalifisere til en
jobb i skolen.  Kandidater med  tittelen bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører
har utdanningskravet som stilles for å bli autorisert regnskapsfører. Autorisert regnskapsfører skal i tillegg ha
minst to års relevant regnskapspraksis.
Samarbeid:
UMB og Handelshøyskolen ved UMB samarbeider med de andre universitetene og høyskolene som tilbyr
økonomisk og administrativ utdanning gjennom Nasjonalt råd for økonomisk- administrativ utdanning
(NRØA).
Utvekslingsmuligheter:
Det anbefales at studenten benytter seg av muligheten for å dra på utveksling, innenfor normert studietid,
via utvekslingsavtalene som er knyttet til programmet. Det er gode muligheter for å ta valgfrie emner,
enkelte obligatoriske emner og oppgaver hos våre partneruniversiteter. En oversikt over utvekslingsavtaler
som er aktuelle for studenter ved ved Handelshøyskolen ved UMB, finner du her: http://www.umb.no/
delstudier/artikkel/utveksling-handelshoyskolen-studenter  Det er i tillegg mulig med mer individuelt tilpasset
utvekslingsopphold for å få økt kompetanse på område som hverken UMB eller partnerinstitusjonen dekker.
Utvekslingsopphold anbefales gjennomført i løpet av 5. og/eller 6. semester.
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Tilrettelegging for studenter fra partneruniversiteter:
Vi underviser noen av våre videregående bacheloremner på engelsk. Det er i hovedsak valgfrie bacheloremner
i ressursøkonomi, utviklingsøkonomi, miljøøkonomi og internasjonal økonomi som undervises på
engelsk, men vi underviser også noen bacheloremner i økonometri, filosofi og strategiske prosesser og
beslutningstaking på engelsk.  Alle våre masteremner i samfunnsøkonomi undervises på engelsk.
Beslektede studier:
Læringsutbytte:
En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i
generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:  Generell kompetanse: - Har tilegnet seg bred innsikt i
foretaksøkonomisk teori og metode og har evne til å anvende metodeverktøy på problemstillinger i et foretak i
vid betydning (privat næringsliv, offentlig forvaltning, organisasjoner). - Har tilstrekkelig grunnlag for å starte
et masterstudium i økonomi og administrasjon. - Kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver
og prosjekter innen foretaksøkonomi, administrasjon og ledelse, alene eller sammen med en gruppe, i tråd
med etiske krav og retningslinjer.  Kunnskap: - Har bred kunnskap om sentrale emner innen kjernefagene
foretaksøkonomi og administrasjon i tråd med nasjonale og internasjonale standarder på fagfeltet. - Har
solid kunnskap om grunnleggende modeller og analysemetoder innen de foretaksøkonomiske kjernefagene:
Finansiering og investering, finans- og kostnadsregnskap, økonomistyring, markedsføring, organisasjon
og ledelse, samt samfunnsøkonomi. - Har grunnleggende kunnskap om filosofi, vitenskapshistorie og
etikk (Ex Phil).  Ferdigheter: - Metodiske ferdigheter: Kandidaten kan orientere seg i relevant faglitteratur,
presisere foretaksøkonomiske problemstillinger, samt ha noe innsikt i hvordan en kan knytte forbindelsen
mellom teori og empiri. - Analytiske ferdigheter: Kandidaten har evne til å ta i bruk økonomiske modeller
og metodeverktøy for å forstå og løse foretaksøkonomiske problemstillinger. - Formidlingsferdigheter:
Kandidaten kan presentere sentral teori, modeller, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig.
- Jobbrelaterte ferdigheter: Kandidaten kan anvende etablert økonomisk kunnskap og relevante resultater fra
forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnende valg. -
Etiske ferdigheter: Kandidaten kan identifisere og forholde seg til etiske problemstillinger og utfordringer på
en adekvat måte.
Lærings- og undervisningsmetoder:
I løpet av studieprogrammet møter studentene på en rekke ulike læringsaktiviteter: Forberedelse til og
deltakelse i forelesningstimer, deltakelse i seminar/ kollokvium med lærer til stede, problemløsning,
gruppearbeid, selvstudier, oppgaver, presentasjoner, ekskursjoner.
Evaluering av studentens læring:
En rekke evalueringsmåter er implementert i studiet. Enkelte emner har tradisjonell, avsluttende eksamen,
mens andre emner har langsgående evaluering i form av prosjekter, presentasjoner, større skriftlige arbeider og
foredrag.
Innhold:
Programmet inneholder 130 obligatoriske studiepoeng som består av bedriftsøkonomi, regnskap,
administrative emner, matematikk, statistikk og økonomisk metode og Examen Philosophicum. De resterende
50 studiepoengene kan benyttes til å lage en valgfri profilering på studiet. Dette kan både være innen
økonomiske fag, administrasjonsfag eller ikke-økonomiske fag. Innholdet i studiet oppfyller kravene som er
satt i Nasjonalt råd for økonomiske og administrative fag (NRØA).  I profileringen regnskapsføring er det
krav om at profileringsemner skal ha et omfang på 60 studiepoeng og skal ligge innenfor finansregnskap,
skatt- og avgiftsrett, rettslære og regnskapsførerregelverket eller nært beslektede emner som underbygger
yrkesutøvelsen som regnskapsfører. Noen av de obligatoriske emnene i bachelorprogrammet i økonomi og
administrasjon er ikke et obligatorisk krav satt av NRØA. Obligatoriske emner i regnskap og skatterett kan da
inngå i profileringen på 60 studiepoeng.
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Dimensjonering av studieprogrammet:
Det tas opp totalt 125 studenter fordelt på bachelor i økonomi og administrasjon og på bachelor i
samfunnsøkonomi. Hvor mange studenter som tas opp på hvert enkelt program avgjøres ut i fra søkernes
kvalifikasjoner.
Studieveiledning:
Kvalitetssikring:
Samarbeid:
Bachelorprogrammet og profileringen regnskapsføring følger planer vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk
administrative fag - NRØA.
Universell tilrettelegging:
Generell informasjon om universell utforming og tilrettelegging ved UMB kan du finne her: http://
www.umb.no/lmu/
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Studieprogrammer Master 5-årig

Master i Arealplanlegging
Master in Spatial Planning
Undervisningsspråk: Norsk.

Omfang i studiepoeng: 300

Kontakt: Institutt for landskapsplanlegging (ILP), www.umb.no/ilp

Opptakskrav:
Generell studiekompetanse. Det tas opp maks. 25 studenter pr. år.
Samfunnsrelevans:
Programmet gir en profesjonsutdanning innen arealplanlegging. Med dette menes at man med utgangspunkt
i forståelse av offentlige plansystemer får kompetanse til å delta i utviklingen av arealbruken (fra privat,
kollektiv eller offentlig side), særlig knyttet til de bygde omgivelsene. Både selve planleggingen av arealer og
arealbruk, og styringen og gjennomføringen av planer, skjer i dag i et samspill mellom offentlige og private
interesser. Studieprogrammet gir derfor profesjonell kompetanse for å arbeide med slike problemstillinger,
både innenfor privat og offentlig virksomhet.
Fører til graden: Master

Videre utdanning og arbeid som studieprogrammet kvalifiserer til:
Masterprogrammet gir kompetanse til profesjonell deltagelse i prosesser knyttet til utvikling av arealbruk (fra
privat, kollektiv eller offentlig side). Innenfor programmet kan man velge retningen ?fysisk planlegging?,
som sikter mot prosesser knyttet til planlegging av arealer og arealbruken, både i offentlig og privat sektor,
først og fremst gjennom forståelse for og innsikt i det bygde og menneskepåvirkede miljøet og bruk av ulike
planverktøy i planarbeidet, eller retningen ?strategisk planlegging?, som sikter mot prosesser knyttet til
strategisk styring og implementering av arealbruksutviklingen i skjæringen mellom offentlig arealbruksstyring
og privat finansiering og initiativ (særlig i urbane eller semi-urbane områder). Masterprogrammet gir et
utgangspunkt for videre studier som innebærer tematiske utvidelser (naturfag, tekniske fag, kartfag, andre
spesialiteter innenfor programmet), geografiske utvidelser (internasjonale perspektiver, utviklingsstudier) eller
utdyping av deler av kompetansen (jus, økonomi, kartfag). Utdanningen er akseptert som utgangspunkt for å
søke opptak til PhD-programmer innenfor fagområdet ved norske og utenlandske universiteter.
Utvekslingsmuligheter:
Studenter oppfordres til å ta delstudier i utlandet. 4. studieår er tilrettelagt slik at obligatoriske emner skal være
mulig å erstatte med emner ved andre læresteder.
Tilrettelegging for studenter fra partneruniversiteter:
Instituttet har samarbeidsavtale med Arkitekthøgskolen i Oslo og diverse avtaler andre land:
Landbouwuniversiteit Wageningen (Nederland), Technische Universität Dresden (Tyskland), Technische
Universität München TUM (Tyskland), Universität Hannover (Tyskland), Universität für Bodenkultur
(Østerrike), Universidade de Santiago de Compostela (Spania), Ecole Nationale Superieure du paysage
(ENSP) (Versailles, Frankrike), Universita degli studi di Genova (Italia), University of Western Australia
(Perth, Australia).   I tillegg har UMB en rekke sentrale avtaler om utveksling av studenter.
Beslektede studier:
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Læringsutbytte:
Studiet skal gi kompetanse til profesjonell deltagelse i prosesser knyttet til utvikling av arealbruk
og konfliktløsning. Innføringsemner på 100-nivå og til dels 200-nivå skal gi studenten en faktisk
kunnskapsbakgrunn om teknikker og omgivelser som den øvrige kompetansen forholder seg til
(kommunalteknikk, digitale kartdata, historie, generell rettslære m.v.). Flere av disse emnene gir også
ferdigheter i sentrale verktøy innenfor profesjonene. Emnene på 200-nivå og oppover tar sikte på at studenten
videreutvikler sine evner til kvalifisert analyse og forståelse. Ved siden av planleggingsfag inngår relevante
fag innen (landskaps)arkitektur, eiendomsfag og juridiske fag i denne delen av studiet. De samfunnsoppgaver
studiet utdanner for, særkjennes ved stor faglig og problemmessig kompleksitet, sterke meningsbrytninger og
følelser. Via studiets profesjonsrettede flerfaglighet søker en å utvikle nødvendige holdninger hos den som skal
kommunisere bredt i slike situasjoner; viktigheten av solide kunnskaper, kritisk evne og respekt overfor andre
fag og aktører. Etiske problemstillinger tas opp gjennom hele studiet - konkret som deler av emner på 300-
nivå.
Lærings- og undervisningsmetoder:
I første del er studiet preget av emner der undervisningen skjer ved forelesninger og øvinger innenfor
avgrensede fag. Selvstendig studium er i denne fasen preget av lesing og forståelse av pensum. Fra og med
emner på 200-nivå er studiet preget av gruppearbeider, prosjektarbeider og øvinger, samt seminarer, kollokvier
og selvstendige arbeider, såkalt problembasert læring (PBL). Det forutsettes her at studenten ved selvstendig
studium søker egne kilder og aktivt oppsøker gjesteforelesninger, diskusjonsmøter og andre faglige tilbud i
eller omkring universitetsmiljøet på Ås utenom det ordinære emnetilbudet.
Evaluering av studentens læring:
På 100-nivå evalueres studentene i relativt stor grad ut fra rapporterte ervervede kunnskaper - for det meste
ved avsluttende skriftlige prøver. \"Modningsemnene\" på 200- og 300-nivå evalueres i større grad ut fra
studentens evne til å håndtere komplekse problemstillinger på en kvalifisert måte. Dette gjelder ved evaluering
av innleveringsoppgaver og prosjektoppgaver, men også ved vurdering av skriftlige og muntlige prøver. Fra
200-serien og videre dominerer derfor langsgående vurderinger. Sensorene brukes på to måter: 1. for å vurdere
hver enkelt students eksamensarbeider og 2. for å vurdere eksamensopplegget. Studentene skal ved oppstart
av et emne få oversikt over de vurderingskriteriene som er skreddersydd for det enkelte emnet i henhold til
karakterskalaen A-F eller bestått/ikke bestått.
Innhold:
De to første årene av studiet (120 p.) gir en felles basisinnføring i arealplanleggingsfaget, deretter velger man
mellom retning ?fysisk planlegging? og ?strategisk planlegging?. I de tre siste årene av studiet (180 p.) gir
disse to retningene en fordypningsprofil i studiet. ?Fysisk planlegging? gir en spesialisering mot planleggingen
av arealer og arealbruken, særlig knyttet til de bygde omgivelsene. I dette inngår bl.a. forståelse for og
innsikt i det bygde og menneskepåvirkede miljøet og bruk av ulike redskaper for planlegging av arealbruken,
både i offentlig og privat sektor. ?Strategisk planlegging? gir en spesialisering innen strategisk styring og
gjennomføring av arealbruksutviklingen, i skjæringen mellom offentlig arealbruksstyring og privat finansiering
og initiativ, særlig i urbane eller semi-urbane områder.
Andre faglige krav:
Valgfrie studiepoeng utover disse må velges blant relevante emner og godkjennes i forbindelse med
utdanningsplan. Det gjelder emner så vel ved UMB som ved andre læresteder i inn- og utland.
Dimensjonering av studieprogrammet:
25 studenter tas opp hvert år.
Studieveiledning:
Kvalitetssikring:
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Universell tilrettelegging:
Generell informasjon om universell utforming og tilrettelegging ved UMB kan du finne her: http://
www.umb.no/lmu/
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Master i By -og regionplanlegging
Master in Urban- and regional planning
Undervisningsspråk: Norsk.

Omfang i studiepoeng: 300

Kontakt: Institutt for landskapsplanlegging (ILP) Instituttets web-side: http://www.umb.no/ilp

Opptakskrav:
Generell studiekompetanse
Samfunnsrelevans:
Utdanningen ivaretar samfunnets behov for faglig kvalifiserte planleggere i offentlige etater og private
institusjoner og bedrifter som bedriver virksomhet som er regulert av Plan- og bygningsloven. Utdanningen har
høy grad av samfunnsrelevans.
Fører til graden: Master

Videre utdanning og arbeid som studieprogrammet kvalifiserer til:
Master i By- og regionplanleggere er kvalifiserte til alle typer av arbeid som håndterer problemstillinger
knyttet til Plan- og bygningsloven. Arbeidsoppgavene er mange og varierte. Du er med å utvikle våre
omgivelser. Du lager reguleringsplaner og kommuneplaner for steder, byer og regioner, men også planer
for å ta vare på miljø, kultur og natur.  Andre arbeidsoppgaver kan være kyst- og vassdragsplanlegging,
eiendomsutvikling, veiutbygging og næringsutvikling.
Samarbeid:
Institutt for landskapsplanlegging samarbeider med Husbanken, Statens Vegvesen, Arkitekthøgskolen i Oslo,
NIBR, div. kommuner og andre institusjoner som etter behov trekkes inn i undervisningen.
Utvekslingsmuligheter:
Studenter oppfordres til å ta delstudier i utlandet. Det er tilrettelagt for muligheten av å erstatte obligatoriske
emner med emner ved andre læresteder.   UMB har en rekke sentrale avtaler om utveksling av studenter både
innenfor og utenfor Norden.
Tilrettelegging for studenter fra partneruniversiteter:
Instituttet har samarbeidsavtale med Arkitekthøgskolen i Oslo og diverse avtaler andre land:
Landbouwuniversiteit Wageningen (Nederland), Technische Universität Dresden (Tyskland), Technische
Universität München TUM (Tyskland), Universität Hannover (Tyskland), Universität für Bodenkultur
(Østerrike), Universidade de Santiago de Compostela (Spania), Ecole Nationale Superieure du paysage
(ENSP) (Versailles, Frankrike), Universita degli studi di Genova (Italia), University of Western Australia
(Perth, Australia). I tillegg har UMB en rekke sentrale avtaler om utveksling av studenter.
Beslektede studier:
Læringsutbytte:
En kandidat som har fullført utdannelsen  forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell
kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:  Generell kompetanse:  - forståelse av samfunnsmessige forhold
i fortid, nåtid og fremtid - tverrfaglig kunnskap om fysiske omgivelser - erfaring med kritisk og kreativ
problemløsning  Kunnskaper: - praktisk og teoretisk kunnskap om planlegging etter Plan- og bygningsloven
- ulike metoder for å beskrive og analysere omgivelsene - teoretisk og praktisk kunnskap om strategier for å
avveie muligheter og konsekvenser, og løse interessemotsetninger   Ferdigheter: - arbeide frem miljømessig,
arkitektonisk, funksjonelt, juridisk og økonomisk gode løsninger  - arrangere planprosesser og samarbeide med
andre  - bruke kart, digitale tegneprogrammer og geografiske informasjonssystemer (GIS)
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Lærings- og undervisningsmetoder:
De første to årene gis det undervisning i obligatoriske fag. Tredje og fjerde år gis det mulighet for større
valgfrihet og spesialisering. Hele studiet er bygget opp med teoretiske studier kombinert med praktisk
prosjektarbeid knyttet til planlegging og prosjektutvikling. Mastergradsoppgaven avslutter studiet, og er
ett semesters arbeid. I denne oppgaven skal det vises at studenten behersker faget med utgangspunkt i et
aktuelt tema som velges i samarbeid med lærer.  Studentene møter ?virkeligheten? gjennom praktiske
planoppgaver, utferder og befaringer. Det legges stor vekt på å løse/belyse plansituasjoner og skrive
semesteroppgaver i tillegg til eksamener. Det vil ofte jobbes i grupper sammen med andre studenter. Dette
likner på arbeidssituasjonen for en planlegger ut i jobb.
Evaluering av studentens læring:
På 100-nivå evalueres studentene i relativt stor grad ut fra rapporterte ervervede kunnskaper - for det meste
ved avsluttende skriftlige prøver. \"Modningsemnene\" på 200- og 300-nivå evalueres i større grad ut fra
studentens evne til å håndtere komplekse problemstillinger på en kvalifisert måte. Dette gjelder ved evaluering
av innleveringsoppgaver og prosjektoppgaver, men også ved vurdering av skriftlige og muntlige prøver. Fra
200-serien og videre dominerer derfor langsgående vurderinger. Sensorene brukes på to måter: 1. for å vurdere
hver enkelt students eksamensarbeider og 2. for å vurdere eksamensopplegget. Studentene skal ved oppstart
av et emne få oversikt over de vurderingskriteriene som er skreddersydd for det enkelte emnet i henhold til
karakterskalaen A-F eller bestått / ikke bestått.
Innhold:
Studiet gir kunnskap om naturfaglig, samfunnsfaglig og arkitekturfaglig emner og problemstillinger som
berører de fysiske omgivelsenes kvaliteter og egenskaper.  De lærer om lovverket og hvordan man utformer
formelle planer og bestemmelser. By- og regionutvikling inkluderer ulike arealbruksinteresser, miljøinteresser,
eierinteresser, utbyggerinteresser, naboskapsinteresser og samfunnsinteresser.  Gjennom hele studiet er det
fokus på relevante problemstillinger og praktisk planarbeid.  Det tilbys spesialiseringer i by- og stedsutvikling,
regional planlegging, natur- og miljøplanlegging, kyst- og vassdragsplanlegging og gjennomføring av planer.
Andre faglige krav:
Før arbeidet med masteroppgaveskrivingen starter, skal studenten som hovedregel ha gjennomført
fordypningsemnene tilhørende programmet.
Studieveiledning:
Kvalitetssikring:
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Universell tilrettelegging:
Generell informasjon om universell utforming og tilrettelegging ved UMB kan du finne her: http://
www.umb.no/lmu/
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Master i Eiendom
Master in Property and Land Law
Undervisningsspråk: Norsk.

Omfang i studiepoeng: 300

Kontakt: Institutt for landskapsplanlegging (ILP), www.umb.no/ilp

Opptakskrav:
Generell studiekompetanse. Det tas opp maks. 35 studenter pr. år. Søkere med relevant annen høyere
utdannelse vil etter opptak få tilpasset en individuell studieplan som kan gjennomføres på kortere tid.
Samfunnsrelevans:
Sentralt for miljø og velferd står bruk av arealer og utvikling av arealer fra forvaltning av naturområder og
forbedring av forholdene for landbruket til utbygging av tettsteder og sentrale byområder. Alt areal er eid
og/eller underlagt rettigheter av forskjellig art. Programmet utdanner profesjonelle deltagere i prosesser
knyttet til dette - deltagere som med utgangspunkt i forståelse av eiendomsrett og eiendomsforhold kan delta
i diskusjoner der rettigheter til arealer står sentralt, og som kan jobbe for så vel private interesser som for det
offentlige.
Fører til graden: Master

Andre kvalifikasjoner eller sertifisering:
Masterprogrammet tilfredsstiller kravet til fagsammensetning for å kunne kvalifisere seg for stilling som
dommer i jordskifteretten.
Videre utdanning og arbeid som studieprogrammet kvalifiserer til:
Masterprogrammet gir kompetanse til profesjonell håndtering av problematikk knyttet til eiendomsforhold,
og sikter mot håndtering av eiendomsspørsmål, samt megling, koordinering og løsing av eiendomsrelaterte
konflikter. Utdanningen oppfyller krav til å kunne kvalifisere seg til jordskiftedommer, men kvalifiserer
også for et bredt spekter av arbeid med eiendomsfaglige spørsmål i privat og offentlig virksomhet.
Masterprogrammet gir et utgangspunkt for videre studier som innebærer tematiske utvidelser (naturfag,
tekniske fag, kartfag, andre spesialiteter innenfor programmet), geografiske utvidelser (internasjonale
perspektiver, utviklingsstudier) eller utdyping av deler av kompetansen (jus, økonomi, kartfag). Utdanningen
er akseptert som utgangspunkt for å søke opptak til PhD-programmer innenfor fagområdet ved norske og
utenlandske universiteter.
Utvekslingsmuligheter:
Det internasjonale lærestoffet øker kontinuerlig. Studiet er åpent for internasjonale studenter, men sentrale
tema vil være på norsk. Studenter oppfordres til å ta delstudier i utlandet. For studiet i eiendom kan studenten,
ved mindre rokkeringer av emner, frigjøre ett semester eller to for studier i utlandet.
Tilrettelegging for studenter fra partneruniversiteter:
Det internasjonale læringsstoffet øker kontinuerlig. Studiet er åpent for internasjonale studenter, men sentrale
tema vil være på norsk.
Beslektede studier:



Studieprogrammer ved UMB - 71

Læringsutbytte:
En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell
kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:   Generell kompetanse:  - kompetanse innen relevante juridiske,
økonomiske, planfaglige og eiendomsfaglige emner og metoder til å kunne kommunisere med andre fagfolk
og aktører i konkrete prosesser med arealbruk som tema  - kompetanse innen tilegnelse og kritisk håndtering
av faglig stoff på høyt nivå knyttet til egen profesjon og til kommunikasjon med andre relevante fagfelt  -
kompetanse innen analyse av komplekse eiendomsrelaterte situasjoner, men også til profesjonell syntese i
form av konstruktiv problemløsning   Kunnskaper:  - en samlet profesjonell kompetanse som gjør kandidaten
foretrukket til stillinger knyttet til avklaring og løsning av eiendomsrelaterte konflikter og problemer  -
en samlet profesjonell kompetanse som gjør kandidaten foretrukket til stillinger innenfor grunnerverv
og ekspropriasjon og liknende transaksjoner med eiendom   Ferdigheter:  - kompetanse til å avklare og
analysere eiendomsforhold - kompetanse til å håndtere prosesser rundt endring av eiendomsforhold;  -
endringsverktøy og prosesser gitt i Jordskifteloven  - tilsvarende endringer gjennomført utenom domstolen
- kjøp, salg, grunnerverv, ekspropriasjon og andre transaksjoner med eiendom  - eiendomsregistrering  -
handlingskompetanse med sikte på løsning av eiendomsproblemer (forvaltningsprosesser, domstolsprosess,
private transaksjoner, forhandling, megling mv.)   Via studiets profesjonsrettede flerfaglighet utvikles gode
holdninger hos den som skal operere effektivt og med tillit i slike situasjoner; troverdig egen kompetanse,
analytisk og kritisk evne, ydmykhet, respekt og kommunikasjonsevne overfor andre fag og aktører.
Lærings- og undervisningsmetoder:
I første del er studiet preget av emner der undervisningen i stor grad skjer ved forelesninger og øvinger
innenfor avgrensede fag. Selvstendig studium er i denne fasen preget av lesing og forståelse av pensum. Fra
og med emner på 200-nivå er studiet preget av gruppearbeider, prosjektarbeider og øvinger, samt seminarer,
kollokvier og selvstendige arbeider. Det forutsettes her at studenten ved selvstendig studium søker egne
kilder og aktivt oppsøker gjesteforelesninger, diskusjonsmøter og andre faglige tilbud i eller omkring
universitetsmiljøet på Ås utenom det ordinære emnetilbudet.
Evaluering av studentens læring:
På 100-nivå evalueres studentene i relativt stor grad ut fra rapporterte ervervede kunnskaper - for det meste
ved avsluttende skriftlige prøver. De mer avanserte emnene på 200- og 300-nivå evalueres i større grad
ut fra studentens evne til å håndtere komplekse problemstillinger på en kvalifisert måte. Dette gjelder ved
evaluering av innleveringsoppgaver og prosjektoppgaver, men også ved vurdering av skriftlige og muntlige
prøver. Fra 200-nivå og videre dominerer derfor langsgående vurderinger eller større avsluttende arbeider.
Eksamen er enten basert på avsluttende prøver (selvstendige arbeider eller skritflige prøver) eller langsgående
vurderinger (prosjektoppgaver eller lokal skriftlig prøver). Sensorene brukes på to måter: 1. for å vurdere hver
enkelt students eksamensarbeider og 2. for å vurdere eksamensopplegget. Det legges opp til at studentene ved
oppstart av et emne får oversikt over vurderingskriteriene som er skreddersydd for det enkelte emnet i henhold
til karakterskalaen A-F eller bestått/ikke bestått.
Innhold:
Basisfagene danner kunnskapsgrunnlag for videregående emner og/eller representerer en forutsatt avsluttet
delkompetanse. I dette inngår innføring i eiendomsfag, eiendomshistorie, juridisk metode og norsk rettssystem,
kontrakts- og selskapsrett, forvaltningsrett, bruk av digitale verktøy, kart- og landmålingslære, innføring i GIS,
kartografi og geodatakilder, grunnleggende foretaksøkonomi, filosofi, vitenskapsteori og metodefag. Emnene
på 200- og 300-nivå gir profesjonsrettet fordypning. Alle studenter skal utføre en masteroppgave på 30 stp
innenfor fagprofilen som skal representere en dokumentasjon på ervervet kompetanse i en forskningspreget
form.   Studentene oppnår tilstrekkelig fordypning gjennom de obligatoriske emnene på 200- og 300-nivå,
samt fra masteroppgaven på 30 stp. Følgende fordypningsemner er obligatoriske: JUS220, JUS320, EIE222,
EIE200, EIE310, TBA270, EDS280, JUS210, APL350, JUS311, EIE320, EIE306, JUS331, EIE302, EIE304,
samt masteroppgave. Før arbeidet med masteroppgaveskrivingen starter, skal studenten som hovedregel ha
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gjennomført fordypningsemnene tilhørende programmet.  Valgfrie studiepoeng utover disse må velges blant
relevante emner og godkjennes i forbindelse med utdanningsplan. Det gjelder emner så vel ved UMB som ved
andre læresteder i inn- og utland.
Andre faglige krav:
Valgfrie studiepoeng utover disse må velges blant relevante emner og godkjennes i forbindelse med
utdanningsplan. Det gjelder emner så vel ved UMB som ved andre læresteder i inn- og utland.
Dimensjonering av studieprogrammet:
Det tas opp inntil 35 studenter hvert år.
Studieveiledning:
Kvalitetssikring:
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Universell tilrettelegging:
Generell informasjon om universell utforming og tilrettelegging ved UMB kan du finne her: http://
www.umb.no/lmu/
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Master i Landskapsarkitektur
Master in Landscape Architecture
Undervisningsspråk: Norsk.

Omfang i studiepoeng: 300

Kontakt: Institutt for landskapsplanlegging (ILP), www.umb.no/ilp

Opptakskrav:
Generell studiekompetanse.
Samfunnsrelevans:
Studieprogrammet Landskapsarkitektur er et profesjonsstudium til Landskapsarkitekt. Landskapsarkitekten
arbeider kreativt og løsningsorientert i skjæringsfeltet mellom naturfaglige hensyn og menneskelige behov og
idealer.  Målet er å utforme og forvalte våre omgivelser i et bærekraftig og langsiktig perspektiv, og i tråd med
forutsetningene i Den Europeiske Landskapskonvensjonen, som Norge har ratifisert. Studiet er bygget opp
rundt reelle og samfunnsaktuelle problemstillinger og oppgaver som bearbeides gjennom enkelte prosjektkurs
med ulik faglig spesialvinkling, kompleksitetsgrad og geografisk skala.
Fører til graden: Master

Andre kvalifikasjoner eller sertifisering:
Utdannelsen ved UMB er godkjent av European Federation for Landscape Architecture (EFLA) og Norske
landskapsarkitekters forening (NLA) og kvalifiserer automatisk for medlemskap i NLA
Videre utdanning og arbeid som studieprogrammet kvalifiserer til:
Studiet er profesjonsorientert og legger vekt på et nært samarbeide med landskapsarkitektprofesjonen.
Studentene skal derfor tilegne seg kompetanse slik at de kan finne gode, kreative løsninger på
problemstillinger innen landskapsarkitektur både i offentlig og privat virksomhet. Arbeidsoppgavene er
mangfoldige og spenner fra detaljutforming av boligområder, byrom, parker og friområder til kommunal og
regional oversiktsplanlegging, utredningsoppdrag og forvaltning av grøntanlegg og kulturlandskap. Samtidig
legger studiet opp til grunnleggende akademisk skolering innen relevante natur- og kulturfag, og kvalifiserer til
videre akademisk utdanning (for eks. en PhD) og forskning innen landskapsarkitekturrelaterte temaer.
Samarbeid:
Institutt for landskapsplanlegging (ILP) samarbeider med Institutt for plante- og miljøvitenskap (IPM), Institutt
for matematiske realfag og teknologi (IMT), Institutt for naturforvaltning (INA) og Institutt for økonomi og
ressursforvaltning (IØR). ILP har også samarbeidsavtaler med eksterne aktører som bl.a. Statens vegvesen,
Husbanken, foreningen Bad, Park og Idrett, Riksantikvaren og ulike etater i Oslo kommune. Innen forskning
samarbeider ILP med Arkitekthøyskolen i Oslo (AHO), Universitetet i Oslo, Norsk Institutt for By- og
regionforskning (NIBR), Transportøkonomisk institutt (TØI), Skog og Landskap, samt flere internasjonale
universiteter
Utvekslingsmuligheter:
Det er lagt opp til at studentene i et eller to semestre kan studere andre steder enn ved UMB. Instituttet
har samarbeidsavtale med Arkitekthøgskolen i Oslo. I tillegg har UMB en rekke  avtaler om utveksling til
utenlandske universiteter . Les her om avtalene; http://www.umb.no/delstudier/artikkel/hvor-kan-du-studere
Tilrettelegging for studenter fra partneruniversiteter:
ILPs hovedspråk i emner i den obligatoriske innledende treårige grunnblokken er norsk, men veiledning kan
gis på engelsk etter behov.  En del av emnene i de to siste studieårene tilbys på engelsk. ILP arbeider mot et
mål om å tilby emner på engelsk tilsvarende ett studieår..
Beslektede studier:
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Læringsutbytte:
En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell
kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:  Generell kompetanse: Kanditaten  - kan kritisk reflektere over
landskapsfaglige teorier, metoder og fagtradisjoner og kan reflektere over sitt eget arbeid - kan anvende
sine kunnskaper og ferdigheter i nye situasjoner og kan bidra til nytenkning og innovasjon - kjenner
til og kan praktisere i profesjonens ulike roller (eksisterende og nye, framtidige). Kan igangsette og
gjennomføre faginternt og tverrfaglig samarbeid med faglig integritet og respekt for andre parter. - kan
identifisere og forholde seg aktivt og kritisk drøftende til de handlingsrom og rammebetingelser som
gjelder landskapsarkitekturfagets oppgaver og problemstillinger - kan identifisere og ta stilling til fag-,
profesjons- og forskningsetiske problemstillinger samt generelle etiske spørsmål i samfunnet.   Kunnskaper:
Kandidaten  - har oversikt over et spekter av naturvitenskapelige, samfunnsvitenskapelige og kunstfaglige
grunnkunnskaper som er nødvendige for å kunne løse landskapsarkitektfaglige problemstillinger, samt
innsikt i de teorier og metoder som er relevante for utøvelse av og læring i faget  - har avansert kunnskap
om landskapsarkitekturfagets historie og teoritradisjon, samt oversikt over samfunnsaktuelle faglige
problemstillinger og utfordringer. Har spesialisert innsikt i en avgrenset del av faget.  Ferdigheter: Kandidaten
- kan analysere og vurdere sted og oppgave som kontekstuelt grunnlag for å identifisere landskapsfaglige
problemstillinger og utfordringer - kan forme, utvikle og forvalte landskapet som en kreativ syntese av
økologiske, funksjonelle, tekniske, kulturelle og sosiale aspekter ved et område, med sikte på bærekraftige
omgivelser med høy opplevelseskvalitet  - kan velge og anvende teorier, metoder, prosesser, verktøy og
formidlingsmåter som knytter seg til landskapsarkitekt- og planleggerpraksis - kan kommunisere muntlig,
skriftlig og visuelt med fagfeller, andre aktører og allmennheten om aktuelle prosjekter og planer, samt
om fagets vitenskapelige og kunstneriske problemstillinger og løsninger - kan selvstendig gjennomføre en
avgrenset prosjekt- eller forskningsoppgave under veiledning, og er i stand til å ta ansvar for egen læring,
kreativ prosess og faglig utvikling.
Lærings- og undervisningsmetoder:
Den treårige grunnblokken i studiet inneholder en rekke emner som skal gi studentene grunnkunnskaper
gjennom relevante naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige lesefag. Studiet legger stor vekt på
prosjekt- og problembasert læring så nær opp til virkeligheten som mulig. Grunnemnene ligger som
basis og skal operasjonaliseres i emner på høyere nivå.Studentene skal løse konkrete formgivings- eller
planleggingsoppgaver. Gjennom arbeid med case eller eksempler blir de både kjent med typiske og aktuelle
planoppgaver og ulike faglige metoder.  Siden både selvstendighet og evnen til samarbeid vektlegges, arbeider
studentene både individuelt og i grupper. Det er avsatt mye tid i studiet til individuell veiledning og veiledning
i grupper. Forelesningene er knyttet opp mot prosjektene. For å trene opp den tredimensjonale og kunstneriske
forståelsen av landskap og sted arbeider studentene med visuelle uttrykksformer i ulike målestokker og med
ulike materialer. De benytter i denne sammenheng både modellverksted, datalaboratorier og UMBs park.
IKT er et sentralt verktøy for landskapsarkitekter og benyttes som planleggings- og visualiseringsredskap.
Opplæringen i formlære og tegning er integrert i prosjektfagene som også gir trening i bruk av dataverktøyene.
Utdanningen vektlegger feltarbeid og ekskursjoner både i Norge og i andre land.
Evaluering av studentens læring:
Studentenes arbeid evalueres gjennom avsluttende prøver (selvstendige arbeider eller skriftlige prøver)
eller langsgående vurderinger (prosjektoppgaver eller skriftlige prøver underveis i emnene). Sensorene
brukes på to måter: 1. for å vurdere hver enkelt students eksamensarbeider og 2. for å vurdere emne-
og eksamensopplegget. Det legges opp til at studentene ved oppstart av et emne får oversikt over
vurderingskriteriene i det enkelte emnet i henhold til karakterskalaen A-F eller bestått/ ikke bestått. I
planleggings- og prosjekteringsfag arrangeres såkalte midtveis- og sluttgjennomganger der studentene i
plenum får tilbakemelding på arbeidene sine.
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Innhold:
De første tre årene i studiet, til sammen 180 stp, gir en basisinnføring i hva landskapsarkitektfaget
går ut på, substansielt og metodisk. Dette innebærer at det innøves grunnleggende formgivings- og
planleggingsferdigheter gjennom prosjektoppgaver i ulik skala og på ulike forvaltningsnivå, fra prosjektering
av uterom med detaljert materialanvendelse, vegetasjonsbruk og terrengforming til bebyggelses- og
kommmuneplaner. I løpet av grunnblokken får studentene forskningsbasert undervisning i fagets
grunnbegreper, og i dets stil- og idéhistorie. Det innarbeides fortrolighet med profesjonens ulike
verktøy og virkemidler. Det undervises dessuten i naturfag som geologi, jordbunnslære , botanikk og
plantesosiologi, samt i et pensum av kultiverte grøntanleggsplanter . I denne delen av studiet inngår også
1 uke obligatorisk praksis som gjennomføres i løpet av det første året. Det legges vekt på å gi studentene
en grønn planleggingskompetanse.  På masternivået, dvs. i de siste to årene (120 stp), skal studentene
utforme en individuell faglig profil gjennom valg av emner og tema for masteroppgave. ILP tilbyr flere
store prosjektemner (15-20 stp.) som tilrettelegger for spesialisering innen henholdsvis detaljforming og -
prosjektering av uterom i byer og tettsteder for ulike formål, eller overordnet og strategisk landskapsutvikling
og -planlegging i urbane eller rurale sammenhenger. Det finnes i tillegg mulighet for å spesialisere seg
innen grøntanleggs- og landskapsforvaltning. Sosial og økologisk bærekraft skal være i fokus. I tillegg til
de store prosjektemnene tilbys mindre (5-10 stp.) emner som er rettet mot spesielle prosjekteringsoppgaver
innen fagfeltet (for eksempel gravplasser m.m.), ulike forskningstema eller avanserte faglige verktøy. I
løpet av studiets siste semester skal studentene gjennomføre masteroppgaven (30stp.).  Tema for denne
velges i samråd med lærerkollegiet fra en liste med aktuelle oppgaver og problemstillinger. Før arbeidet
med masteroppgaveskrivingen starter, skal studenten som hovedregel ha gjennomført fordypningsemnene
tilhørende programmet.
Dimensjonering av studieprogrammet:
Minimum 20, maksimum 40
Studieveiledning:
Kvalitetssikring:
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Universell tilrettelegging:
Generell informasjon om universell utforming og tilrettelegging ved UMB kan du finne her: http://
www.umb.no/lmu/  Det gjøres oppmerksom på at:  - Landskapsarkitektur er et fag der visuelle arbeidsmetoder,
begreper og uttrykksformer står sentralt og er del av det obligatoriske studieopplegget.   - Studiet innebærer en
del obligatoriske befaringer til byggeplass, i felt og ulendt naturterreng, samt berøring og sansing av et bredt
spekter av vekstmateriale, sopp etc og noe kjemikalier.
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Master i Lektorutdanning i realfag - LUR
Master in Teacher Education for scientific and mathematical subjects
Undervisningsspråk: Norsk.

Omfang i studiepoeng: 300

Kontakt: Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT), www.umb.no/imt

Opptakskrav:
Generell informasjon om opptak ved UMB kan du finne her: http://www.umb.no/studietilbud/artikkel/
opptakskrav  Realfagskompetanse. Opptak til høyere årstrinn er mulig for søkere med treårig relevant
utdanning av minst 180 studiepoengs omfang. Det stilles krav om minimum 80 sp. fordypning i enten
biologi, kjemi, matematikk, fysikk, informatikk eller geofag. For studenter som tilfredsstiller UMBs krav til
emnegruppe i naturfag, er det tilstrekkelig med en emnegruppe (60sp.) i ett av de nevnte fagene. Søkere som
kommer inn på høyere årstrinn må sørge for at de får undervisningskompetanse i to fag før de begynner på
masteroppgaven. Allmennlærerstudenter kan søke opptak til LUR og få godskrevet emner de har fra før.
Samfunnsrelevans:
Naturvitenskap gjennomsyrer dagens teknologibaserte samfunn, og kunnskap om natur og naturlover er
nødvendig for å løse dette århundrets største utfordring: å skaffe mat og gode levekår til 10 milliarder
mennesker uten å ødelegge miljøet. Samfunnet har derfor behov for høyt kvalifiserte fagfolk i realfag. Dette
gjelder særlig i skolen, slik at vi kan utdanne nye generasjoner elever med gode realfagskunnskaper.
Fører til graden: Master

Andre kvalifikasjoner eller sertifisering:
Studiet fører fram til graden Master i realfag (lektor) / Master of Science. Kvalifiserer for undervisning på trinn
8-13, adjunkt- og lektorstillinger.
Videre utdanning og arbeid som studieprogrammet kvalifiserer til:
Du kan bli lærer i videregående skole eller grunnskole (trinn 8-13) med to eller flere av fagene: - fysikk - kjemi
- biologi - matematikk - informatikk - geofag - naturfag. Studiet passer for deg som har lyst til å arbeide med
både fag og mennesker. Studenter får etter fullført studium graden master og er også kvalifisert til å gå inn i det
private næringslivet, i mellomstore og store produksjonsbedrifter, ingeniørselskaper, entreprenørvirksomhet,
konsulentselskaper, IT-bedrifter og forskningsrelaterte bedrifter. Graden kvalifiserer dessuten til opptak for
videre PhD-studier ved norske og utenlandske læresteder.
Samarbeid:
UMBs lektorutdanning i realfag er i samarbeid med Oslofjord alliansen, se http://www.oslofjordalliansen.no/
index.php?ID=17348  Det utvikles samarbeid med lærerutdanningsinstitusjoner i Afrika.   Innenfor fornybar
energi (solenergi, vind, varmepumpeteknologi) samarbeider LUR med Institutt for energiteknikk på Kjeller.
Utvekslingsmuligheter:
Emner innen naturvitenskapelige fag kan gjennomføres ved internasjonale læresteder. Deler av
praksisperioden kan også tas ved skoler i utlandet. Det er gode muligheter for å legge deler av praksisen til
skoler i utviklingsland.
Beslektede studier:
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Læringsutbytte:
Kunnskap Kandidaten    1. har inngående kunnskap om vitenskapelige problemstillinger, forskningsteorier
og -metoder i realfaglige, pedagogiske og fagdidaktiske spørsmål     2. har avansert kunnskap innenfor valgte
fag og spesialisert innsikt i et profesjonsrelevant fagområde      3. kan håndtere spørsmål om tillit, gyldighet,
kritisk avstand og relevans i fagene  4. kan sette elevene i stand til å lære, utfordre og være reflekterte og
bevisste samfunnsaktører gjennom hele livet 5. kan kritisk vurdere skolens samfunnsmessige rolle og verdier
i profesjonsutøvelsen  6. har inngående kunnskap om relevant forskningslitteratur og gjeldende lov- og
planverk, og kan anvende denne på nye områder som er relevant for profesjonsutøvelsen   7. har kunnskap om
ungdomskultur og ungdommers utvikling og læring i ulike sosiale og flerkulturelle kontekster  8. har kunnskap
om ungdom i vanskelige situasjoner og om deres rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv   9. har
inngående kunnskaper om fremtidens utfordringer i forhold til klima og bærekraftig utvikling og kan bruke
denne kunnskapen til å utvikle elevenes kompetanser til å være aktive samfunnsaktører i en verden i endring
10. har kunnskap om utviklingen av skolen som organisasjon og fagene som skole-, kultur-, og forskningsfag
og bred forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet        Ferdigheter
Kandidaten 1. kan anvende forsknings- og erfaringsbasert kunnskap til å identifisere og arbeide systematisk
med grunnleggende ferdigheter og planlegge og lede undervisning på ulike læringsarenaer og gjennom det
utvikle elevens faglige og sosiale kompetanser  2. kan på et selvstendig og faglig grunnlag bruke varierte
arbeidsmetoder, relevante metoder fra forskning og faglig utviklingsarbeid til å differensiere og tilpasse
opplæring i samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø  3.
kan legge til rette for læreprosesser i faget som motiverer og gjør elever med ulike læreforutsetninger i
stand til å forstå og utforske hvordan faget kan bidra til bærekraftig utvikling  4. kan lede læringsprosesser i
tverrfaglig og komplekse problemstillinger hvor etiske, sosiale og politiske spørsmål inngår  5. kan beskrive,
begrunne og legge til rette for samarbeid, strategier for læringsarbeid og konflikthåndtering i faglige og
sosiale fellesskap  6. kan delta i avgrenset forsknings- og utviklingsarbeid i faglige fellesskap i skolen
og med aktører utenom skolen, under veiledning og i tråd med forskningsetiske normer.  7. kan orientere
seg i faglitteratur, analysere og forholde seg kritisk til informasjonskilder og eksisterende teorier innenfor
fagområdene  8. kan anvende faglitteratur og andre relevante informasjonskilder til å strukturere og formulere
faglige resonnementer på ulike områder 9. kan benytte digitale verktøy i undervisning, planlegging og
kommunikasjon samt veilede unge i deres digitale hverdag 10. kan beskrive kjennetegn på kompetanse,
vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan
reflektere over egen læring og egen faglige utvikling           Generell kompetanse Kandidaten   1. kan skape
gode relasjoner og samarbeide med kolleger, elever, foresatte og aktører som er relevante for skoleverket
2. kan bidra til innovasjonsprosesser og nytenkning og gjennomføre profesjonsrettet faglig utviklingsarbeid
og legge til rette for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv kan involveres i opplæringen  3. kan med
stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og skolens faglige
og organisatoriske utvikling    4. kan opptre profesjonelt og kritisk reflektere over og analysere faglige,
profesjonsetiske, forskningsetiske og utdanningspolitiske spørsmål og problemstillinger
Lærings- og undervisningsmetoder:
Et overordnet mål for LUR utdanningen er å utdanne realfagslærere som kan bidra til bærekraftig utvikling.
LUR ved UMB er: fagbasert - praksisbasert - erfaringsbasert - opplevelsesbasert - deltakerbasert  -
samarbeidsbasert - internasjonalt forankret - utviklingsorientert - IKT-basert. LUN har på samme måte
som skoler/virksomheter vi utdanner lærere for, varierte og eksemplariske arbeids- og læringsmåter som
individuelle og gruppebaserte oppgaver, veiledet praksisopplæring, utviklingsprosjekt, nettsamlinger og
refleksjonsoppgaver. IKT vil bli brukt både i samlinger, i mellomperiodearbeid og i praksisopplæringen.
Studentene får praksisopplæring fra 1. studieår.
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Evaluering av studentens læring:
I studiet vil studenten erfare et mangfold av evalueringsformer, som omfattes av både langsgående vurderinger
og avsluttende prøver; skriftlige og muntlige, mappevurdering, logger, refleksjonsoppgaver, praksisevaluering.
Innhold:
Studiets første del består av felles obligatoriske fag: Ex.phil 10 sp., grunnleggende matematikk 10
sp., statistikk 10 sp. og grunnkurs i pedagogikk 10 sp. Videre skal det inngå to emnegrupper som gir
undervisningskompetanse i de valgte fagområdene, hver på 60 sp. Emnegruppen i naturfag er på 90 sp. En
av emnegruppene bygges ut med en 20 sp. fordypning som kvalifiserer til masternivåemner. De som velger
emnegruppe/fordypningsgruppe i fysikk må også ha emnegruppe i matematikk. For å ivareta faglig bredde
skal det inngå minst et emne i hvert av realfagene biologi, fysikk og kjemi. Den siste delen av studiet består av
mer praksisopplæring, pedagogikk og fagdidaktikk, flere emner innenfor valgt fordypning, derav minst 30 sp.
på 300 nivå. Studiet avsluttes med en 30 poengs masteroppgave i dette faget. Du kan evt. ta masteroppgave i
fagdidaktikk i ett av de nevnte fagene.
Andre faglige krav:
Se eksempelplaner på http://www.umb.no/?viewID=11958
Dimensjonering av studieprogrammet:
Det tas opp minimum 12 studenter og maksimum 25 studenter årlig.
Studieveiledning:
Kvalitetssikring:
Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning   Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 30. juni 2006
med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 4-10
sjette ledd.  Endringer: Endret ved forskrift 27 mai 2010 nr. 728.    Se for øvrig § 3. Vurderingskriterier for
lærerutdanningene
Samarbeid:
Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 8-13 Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 18. mars 2013
med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 § 3-2 annet ledd.
Universell tilrettelegging:
Generell informasjon om universell utforming og tilrettelegging ved UMB kan du finne her: http://
www.umb.no/lmu/
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Master i Master i teknologi (sivilingeniør) - kjemi og bioteknologi
Master in Master in Technology - Chemistry and Biotechnology
Undervisningsspråk: Norsk.

Omfang i studiepoeng: 300

Kontakt: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, www.umb.no/ikbm

Opptakskrav:
Generell studiekompetanse + FYS1 (tidligere 2FY) + R2 (tidligere 3MX).   Opptak til høyere årstrinn er
mulig for søkere med treårig relevant utdanning av minst 180 studiepoengs omfang. Det stilles krav om
minimum 27 sp matematikk og statistikk som skal dekke Matematiske metoder I, II og III samt statistikk
i ingeniørutdanningen. Søkere med relevant fagspesifikk bakgrunn for studieretningen vil normalt kunne
gjennomføre studiet på to år. For søkere med bare delvis relevant utdanning i forhold til ønsket studieretning
vil studietiden normalt gå utover to år, og det må søkes via Samordna opptak.
Samfunnsrelevans:
Sivilingeniørstudiet i kjemi og bioteknologi vil gi studentene en solid kompetanse som kan benyttes bl.a. til å
løse miljø- og forurensingsproblemer og til utvikling av sunnere mat og tryggere medisiner. De fleste norske
produksjonsbedrifter trenger kjemisk og teknologisk kompetanse. Bioteknologi er et raskt voksende felt, innen
områder som forskning, landbruk, farmasøytisk industri, bioøkonomi og næringsmiddelindustri.
Fører til graden: Master

Andre kvalifikasjoner eller sertifisering:
Studentene oppnår emnegruppe (undervisningskompetanse for norsk videregående skole) i kjemi.
Videre utdanning og arbeid som studieprogrammet kvalifiserer til:
Etter avsluttet studium er studentene kvalifisert for en rekke ulike stillinger som stiller krav til kompetanse i
realfag, teknologi, kjemi og bioteknologi innen industri, forskning og rådgivning. Studiet gir kompetanse for
videre PhD utdanning i Norge eller i utlandet. Kandidaten er kvalifisert for praktisk pedagogisk utdanning
(PPU), som vil gi tittelen lektor.
Samarbeid:
Masterprogrammet inneholder emner fra andre institutter ved UMB: Institutt for matematiske realfag og
teknologi, Institutt for plante- og miljøvitenskap, Handelshøgskolen på UMB og Institutt for husdyr og
akvakultur.
Utvekslingsmuligheter:
Det er gode muligheter til å ta emner i utlandet, på godkjente universiteter, og innenfor normert studietid.
Disse emnene kan innpasses etter avtale med studieveileder.
Tilrettelegging for studenter fra partneruniversiteter:
Studenter fra partneruniversitet vil kunne ta deler av dette studiet. Mange emner gis på engelsk ved behov, men
de grunnleggende emnene gis kun på norsk.
Beslektede studier:
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Læringsutbytte:
En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i
generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:  GENERELL KOMPETANSE -Kandidaten kan arbeide
strukturert slik at vedkommende får en jevn arbeidsbelastning. Kan overholde innleveringsfrister og tar
ansvar for egen læring. -Har en objektiv forståelse av, og kritisk innstilling til, vitenskapelig litteratur,
og kan gi både muntlig og skriftlig fremstilling av vitenskapelige temaer og resultater.  -Kandidaten har
handlingskompetanse, og kan oppdatere sin kunnskap i fagfeltet, ved å innhente fagstoff fra ulike kilder.
-Har grundig trening i å arbeide selvstendig; teoretisk gjennom fem års studier av kjemisk, biologisk
og molekylærbiologisk faglitteratur, praktisk gjennom laboratorieøvelser i de fleste emner og gjennom
masteroppgaven.  -Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder, kan samarbeide faglig
i en internasjonal arbeidskontekst, og gjennomføre avanserte forsknings- eller og utviklingsprosjekter,
under veiledning, og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.  -Kan reflektere over sentrale etiske og
vitenskapelige utfordringer innen naturvitenskap, både i forhold til eget og andres arbeid. -Kan delta i faglige
diskusjoner innen sitt fagområde. Kan kommunisere faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner
innen kjemisk og bioteknologisk forskning, både til spesialister og legmenn.   KUNNSKAP -Har kjemiske,
bioteknologiske og molekylærbiologiske kunnskaper på internasjonalt nivå, og kan arbeide tverrfaglig
(molekylær-, mikro- cellebiologisk, kjemisk og genetisk). Har spesialisert innsikt i et avgrenset område,
gjennom forsknings-erfaringen i masteroppgaven. -Har inngående kjennskap til kjemiens, bioteknologiens og
molekylærbiologiens historie, tradisjon, vitenskapelige teorier, terminologi og metode, og kan anvende disse i
forskning og undervisning. -Har kunnskaper om  effekten på samfunnet av kjemisk, molekylær og tradisjonell
bioteknologi og hvilken bidrag bioteknologi og kjemi kan ha på miljø og en bærekraftig utvikling. -Viser
kjennskap til hvordan historiske, tekniske og teoretiske innovasjoner kan brukes til å utvikle nye kjemiske
og bioteknologiske metoder. -Har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til bruk av
kjemiske og bioteknologiske metoder.  FERIGHETER -Kan utforme egne undersøkelser, innhente, bearbeide
og analysere data, samt vurdere og presentere resultater og  metoder, og ende opp med en objektiv konklusjon
-Kan analysere eksisterende teorier og gjennomføre tverrfaglige analyser av kjemiske og biovitenskapelige
problemer. Kan vurdere løsninger knyttet til miljø og bærekraftig utvikling, i samspill med kolleger fra
tilgrensende fagområder (teknologi, mikrobiologi, toksikologi, medisin).   -Kan analysere og forholde seg
kritisk til ulike informasjonskilder, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer.  -
Kan bruke relevante metoder (laboratorieferdigheter, statistikk og bioetikk) for forskning og utviklingsarbeid
på en selvstendig måte. -Kan arbeide innenfor både eukaryote og prokaryote systemer, på grunn av felles
verktøy som kan benyttes innenfor flere faglige arenaer.  -Kan bidra til nytenkning og innovasjon, gjennom sin
brede teoretiske og praktiske plattform, og gjennom sin spesialiserte kunnskap.
Lærings- og undervisningsmetoder:
I undervisningen kan følgende former inngå: 1) forelesninger 2) prosjektoppgaver, f.eks. semesteroppgaver
som presenteres i plenum 3) underveis i masteroppgavearbeidet arrangeres plenumsmøter for studentene
hvor de presenterer sitt arbeid 4) demonstrasjoner 5) gruppearbeid på temaer, metoder, datamodeller 6)
øvingsoppgaver i tidligere gitte eksamensoppgaver eller andre relevante oppgaver 7) laboratorieanalyser 8)
deltagelse på seminarer 9) ekskursjoner og studiereiser.
Evaluering av studentens læring:
De fleste emnene har skriftlig eller muntlig eksamen. Mange emner har langsgående evaluering, hvor flere
elementer inngår i grunnlaget for karakterfastsettingen. I stor grad nyttes bokstavkarakterer, men i enkelte
emner nyttes bestått/ikke bestått. Studiet avsluttes med et selvstendig arbeid, masteroppgaven, som skal vise
forståelse, refleksjon og modning. Studenten vil bli stilt spørsmål fra sin oppgave av ekstern sensor.
Innhold:
Det foreligger fire eksempelplaner for Master i teknologi - kjemi og bioteknologi. Alle innbærer full
fordypning i kjemi og bioteknologi i tillegg til de faste sivilingeniørfagene. De to Kjemifordypningene er
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innen kjemisk analyse, naturstoffkjemi, radio- eller miljøkjemi, mens molekylærbiologifordypningen gir
breddekunnskap innen molekylærbiologi, genetikk, mikrobiologi og biokjemi. Bioinformatikk-retningen gir
spesialisering innen statistikk, programmering og bioinformatiske metoder. De første tre til fire årene er felles
for alle studentene på dette studieprogrammet, mens man i de siste studieårene spesialiserer seg innen ett av de
nevnte fordypningene.
Andre faglige krav:
30 sp matematikk,   15 - 20 sp fysikk,   10 sp informatikk,   10 sp statistikk,   10 sp økonomi og samfunnsfag.
Dimensjonering av studieprogrammet:
Det skal være minimum 5 studenter og maksimum 30 pr. årstrinn.
Studieveiledning:
Kvalitetssikring:
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Universell tilrettelegging:
Generell informasjon om universell utforming og tilrettelegging ved UMB kan du finne her: http://
www.umb.no/lmu/ Programmet inneholder obligatoriske emner med omfattende laboratoriearbeid
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Master i Mat- og miljøteknologi
Master in Food Production and Resource Management Technologies
Undervisningsspråk: Norsk.

Omfang i studiepoeng: 300

Kontakt: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap www.umb.no/ikbm

Opptakskrav:
Generell studiekompetanse + FY S1+ R1+R2. Opptak til høyere årstrinn er foreløpig ikke mulig.
Samfunnsrelevans:
Masterstudiet i mat- og miljøteknologi er et profesjonsstudium med basis i naturvitenskaplige fag, med fokus
på prosessteknikk, matvaretrygghet, hygiene og næringsmiddelteknologi. Kunnskaper om innovasjon, design
og utvikling av effektiv, miljøvennlig teknologi og nye produktløsninger er viktig for næringslivet og for
samfunnsutviklingen som helhet.
Fører til graden: Master

Videre utdanning og arbeid som studieprogrammet kvalifiserer til:
Masterkandidatene fra denne utdannelsen vil på en kreativ måte kunne bidra til å styrke konkurransekraften
hos næringslivet, spesielt i små og mellomstore bedrifter og foretak. Kandidater som gjennomfører
utdanningen som master i teknologi er kvalifisert til å søke stillinger i det tradisjonelle sivilingeniørmarkedet i
Norge, eller utlandet. Arbeidsområder kan være alt fra utvikling og design av nye maskiner og nye produkter,
prosessteknikk for næringsmiddelindustrien, arbeid i rådgivende ingeniørforetak, eller i egen virksomhet.
Graden kvalifiserer kandidater til å søke opptak til videre PhD-studier i Norge eller i utlandet.
Utvekslingsmuligheter:
Studentene kan ta deler av studiet i utlandet, fortrinnsvis i 4. studieår.
Tilrettelegging for studenter fra partneruniversiteter:
Studenter fra partneruniversitet vil kunne ta deler av dette studiet. Emner på 300- nivå gis på engelsk ved
behov. Hovedtyngden av emnene gis på norsk.
Beslektede studier:
Læringsutbytte:
Etter fullført studium skal kandidatene ha tilegnet seg faglige kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for
å kunne være sentrale fagpersoner i virksomheter der kombinasjonen av naturvitenskap og teknologi spiller en
sentral rolle. De skal ha tilstrekkelig teoretisk grunnlag for å kunne løse oppgaver og tilegne seg ny kunnskap
på egen hånd. De skal ha praktiske ferdigheter i aktuell teknologi og metodikk, slik at de kan gå rett inn i
produktivt arbeid. Kandidatene skal ha tilegnet seg faglige egenskaper for å kunne være sentrale, kreative
fagpersoner i ingeniørfaglige spørsmål og prosessutvikling. Fagkunnskapen skal kunne anvendes innenfor
mange næringer, blant annet matvareproduksjon. Kandidatene skal ha tilstrekkelig teoretisk grunnlag for å
kunne løse ingeniørfaglige oppgaver og tilegne seg ny tilleggskunnskap på egen hånd. De skal ha tilegnet seg
praktiske ferdigheter i bruk av moderne analyseverktøy og designverktøy rettet mot utvikling av nye produkter
og prosesser innen det produksjonsbaserte næringslivet.
Lærings- og undervisningsmetoder:
I undervisningen kan følgende former inngå: 1.forelesninger, 2. prosjektoppgaver, f.eks semesteroppgaven
som presenteres i plenum, 3. underveis i masteroppgavearbeidet arrangeres plenumsmøter for studentene
hvor de presenterer sitt arbeid, 4.demonstrasjoner, 5.  gruppearbeid på temaer, metoder, datamodeller,
6.øvingsoppgaver i tidligere gitte eksamensoppgaver eller andre relevante oppgaver, 7. produkttilvirkning i
pilotanlegg og laboratorieanalyser, 8. deltagelse på seminarer, 9. utferder og studiereiser.
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Evaluering av studentens læring:
Noen emner har skriftlig eksamen og noen har muntlig eksamen. Andre emner har langsgående evaluering
hvor flere elementer inngår i grunnlaget for karakterfastsettingen. I stor grad nyttes bokstavkarakterer,
men i enkelte emner nyttes bestått/ikke bestått. Som avslutning på studiet inngår det et selvstendig arbeid,
masteroppgaven, som skal vise forståelse, refleksjon og modning. Studenten vil bli stilt spørsmål fra sin
oppgave av sensor.
Innhold:
Følgende emner er obligatoriske: innføringsemne 10 sp, ex.phil 10 sp, matematikk 30 sp, informatikk 10 sp,
fysikk 20 sp, statistikk 10 sp, kjemi 10 sp, økonomi og samfunnsfag 10 sp. Videre inngår kombinasjoner av
realfagsemner, ingeniørfag og programspesifikke emner på tilsammen 110 sp. Eksempler på aktuelle emner
er: organisk kjemi, biokjemi, mikrobiologi, prosessteknikk, matvaretrygghet og hygiene, emballasjeteknologi,
næringsmiddelteknologi og forsøksdesign og dataanalyse..
Andre faglige krav:
Den øvrige delen av studieplanen på 300 sp fylles med andre valgfrie emner etter studentenes ønsker.
Dimensjonering av studieprogrammet:
Det skal være minimum 5 studenter
Studieveiledning:
Kvalitetssikring:
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Universell tilrettelegging:
Generell informasjon om universell utforming og tilrettelegging ved UMB kan du finne her: http://
www.umb.no/lmu/
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Master i teknologi (sivilingeniør) - byggeteknikk og arkitektur
Master in Technology - Structural Engineering and Architecture
Undervisningsspråk: Norsk.

Omfang i studiepoeng: 300

Kontakt: Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT), www.umb.no/imt

Opptakskrav:
Generell studiekompetanse + sivingkravet. Opptak til høyere årstrinn er mulig for søkere med treårig relevant
utdanning av minst 180 studiepoengs omfang. Det stilles krav om minimum 27 sp. matematikk og statistikk
som skal dekke Matematiske metoder I, II og III samt statistikk i ingeniørutdanningen. Det er fastsatt en nedre
karaktergrense C for opptak til høyere årstrinn. Søkere med relevant fagspesifikk bakgrunn for studieretningen
vil normalt kunne gjennomføre studiet på to år. For søkere med bare delvis relevant utdanning i forhold til
ønsket studieretning vil studietiden normalt gå utover to år.
Samfunnsrelevans:
Studieretningen Byggeteknikk og arkitektur legger stor vekt på å fremme forståelse og kompetanse i
skjæringsområdet mellom de tradisjonelle sivilingeniør- og sivilarkitektutdanningene.
Fører til graden: Master

Andre kvalifikasjoner eller sertifisering:
Studiet fører frem til graden Master i teknologi (sivilingeniør) i byggeteknikk og arkitektur / Master of Science
in Technology - Structural Engineering and Architecture.
Videre utdanning og arbeid som studieprogrammet kvalifiserer til:
Etter fullført studium er kandidatene kvalifiserte til å arbeide som prosjektleder/byggeleder i
entreprenørselskap, som konstruktør eller planlegger på ingeniør- eller arkitektkontor eller som
eiendomsansvarlig i større firma. De kan også arbeide som planleggere, rådgivere og bygningssjefer i
kommuner og fylker.
Utvekslingsmuligheter:
Internasjonaliseringen av studiet sikres ved at studentene oppfordres til og det legges til rette for
utenlandsopphold. Utenlandsoppholdet kan med fordel legges til 4. studieår.
Beslektede studier:
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Læringsutbytte:
En kandidat som har fullført utdannelsen (sivilingeniør) forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte,
definert i generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:  Generell kompetanse: - Kan formidle og
kommunisere ingeniørfaglige problemstillinger og løsninger både overfor spesialister og allmennheten.  - Kan
bidra til innovasjon og entreprenørskap. - Har en faglig bredde som fremmer samfunnsnyttige og helhetlige
løsninger. - Kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset ingeniørfaglig forsknings- eller utviklingsprosjekt
under veiledning.  Kunnskaper: - Forstår ingeniørfagenes rolle i et helhetlig samfunnsperspektiv, har
innsikt i etiske krav og hensyn til bærekraftig utvikling, og kan analysere etiske problemstillinger knyttet
til ingeniørfaglig arbeid.  - Har brede matematisk-naturvitenskapelige, teknologiske og datatekniske
basiskunnskaper som grunnlag for metodeforståelse, anvendelser, faglig fornyelse og omstilling. - Har
dybdekunnskap innen et begrenset felt knyttet opp mot aktiv forskning, herunder tilstrekkelig faglig innsikt
til å ta i bruk nye forskningsresultater.  Ferdigheter: - Kan utarbeide helhetlige løsninger av ingeniørfaglige
problemer, herunder utvikle løsninger i en tverrfaglig kontekst. - Kan vurdere analyseverktøy, metoder,
tekniske modeller, beregninger og løsninger selvstendig og kritisk. - Kan utarbeide livsløpsanalyser, vurdere
miljøvirkninger og beregne energibehov innen rammer som kreves i lover og forskrifter. - Er sentral fagperson
for virksomheter som bidrar til videreutvikling og opprettholdelse av våre bygde omgivelser. Det gjelder
både forvaltning, nyskaping og bevaring. - Forstår sammenhengen mellom bygningsteknikk/-konstruksjon,
bygningsfunksjon og bygningsestetikk. - Har ferdighet i visualisering av byggverket ved bruk av 2D og
3D grafisk framstilling av bygningsobjekter. - Behersker programvare for konstruktiv dimensjonering etter
Norsk Standard eller Euronorm og annen relevant programvare for bruk i byggeprosessens ulike faser. - Har
tilstrekkelig teoretisk grunnlag for å kunne løse oppgaver og tilegne seg ny kunnskap på egen hånd.
Lærings- og undervisningsmetoder:
I undervisningen kan følgende former inngå: 1. forelesninger, 2. prosjektoppgaver, f.eks. semesteroppgaven
som presenteres i plenum, 3. underveis i masteroppgavearbeidet arrangeres plenumsmøter for studentene
hvor de presenterer sitt arbeid, 4. demonstrasjoner, 5. gruppearbeid på temaer, metoder, datamodeller, 6.
øvingsoppgaver i tidligere gitte eksamensoppgaver eller andre relevante oppgaver, 7. laboratorieanalyser, 8.
deltagelse på seminarer, 9. utferder og studiereiser.
Evaluering av studentens læring:
Noen emner har skriftlig eksamen og noen har muntlig eksamen. Andre emner har langsgående evaluering
hvor flere elementer inngår i grunnlaget for karakterfastsettingen. I stor grad nyttes bokstavkarakterer,
men i enkelte emner nyttes bestått/ikke bestått. Som avslutning på studiet inngår det et selvstendig arbeid,
masteroppgaven, som skal vise forståelse, refleksjon og modning. Studenten vil bli stilt spørsmål fra sin
oppgave av sensor.
Innhold:
Alle studenter skal ta følgende emner: innføringsemne 10 sp., ex.phil 10 sp., matematikk 30 sp., informatikk
10 sp., fysikk 20 sp., statistikk 10 sp., kjemi 10 sp., økonomi og samfunnsfag 10 sp. I tillegg skal studentene
ta til sammen 90 sp. med følgende basisemner knyttet til programmet: husbyggingsteknikk og geoteknikk
25 sp., byggkonstruksjoner 30 sp., historie, planlegging og tegning 15 sp., byggesak og administrasjon
10 sp., materialteknologi 10 sp. Med dette som bakgrunn velger studenten blant 3 hovedprofiler: 1)
konstruksjonsteknikk bygg og treteknologi, 2) konstruksjonsteknikk bygg og bygningsplanlegging, 3)
konstruksjonsteknikk bygg kombinert med emner fra andre fagområder som for eksempel vann- og
miljøteknikk eller økonomi. I profil konstruksjonsteknikk bygg og treteknologi skal studenten ta 20 sp. innen
trekonstruksjonsteknikk og treteknologi. I profil konstruksjonsteknikk bygg og bygningsplanlegging skal
studenten ta 20 sp. frihåndstegning, bygningsplanlegging og arealplanlegging. I fagprofil konstruksjonsteknikk
bygg kombinert med annet fagområde skal studenten velge 20 sp. innenfor valgte fagområde. Uansett profil
skal alle studenter ta 20 sp. på 200-nivå innenfor spesialiseringsområdet for profilen og 30 sp. emner på 300-
nivå. Studiet avsluttes med en 30 sp. masteroppgave.
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Studieveiledning:
Kvalitetssikring:
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Universell tilrettelegging:
Generell informasjon om universell utforming og tilrettelegging ved UMB kan du finne her: http://
www.umb.no/lmu/
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Master i teknologi (sivilingeniør) - geomatikk
Master in Technology - Geomatics
Undervisningsspråk: Norsk.

Omfang i studiepoeng: 300

Kontakt: Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT), www.umb.no/imt

Opptakskrav:
Generell studiekompetanse + sivingkravet. Opptak til høyere årstrinn er mulig for søkere med treårig relevant
utdanning av minst 180 studiepoengs omfang. Det stilles krav om minimum 27 sp. matematikk og statistikk
som skal dekke Matematiske metoder I, II og III samt statistikk i ingeniørutdanningen. Det er fastsatt en nedre
karaktergrense C for opptak til høyere årstrinn. Søkere med relevant fagspesifikk bakgrunn for studieretningen
vil normalt kunne gjennomføre studiet på to år. For søkere med bare delvis relevant utdanning i forhold til
ønsket studieretning vil studietiden normalt gå utover to år.
Samfunnsrelevans:
Analyser viser at 70-80 prosent av alle samfunnsaktiviteter utøves på grunnlag av geografisk informasjon. En
god geodata infrastruktur er nødvendig for at moderne geografisk informasjonsteknologi skal kunne benyttes
på en mest mulig effektiv måte. Fagområdet geomatikk inneholder geodesi/landmåling, fotogrammetri/
satellittkartlegging og geografisk informasjonsvitenskap. Disse fagene utgjør til sammen læren om
referansesystem, målinger, beregninger/analyse og presentasjon av geografisk informasjon.
Fører til graden: Master

Andre kvalifikasjoner eller sertifisering:
Studiet fører frem til graden Master i teknologi (sivilingeniør) i geomatikk / Master of Science in Technology -
Geomatics.
Videre utdanning og arbeid som studieprogrammet kvalifiserer til:
Studietilbudet har mye felles realfag med de andre retningene innen masterprogrammet i teknologi ved
UMB og noen valgfrie emner sammen med masterprogrammene arealplanlegging og eiendomsfag. Det
omfatter samarbeid med fagmiljøene innen matematikk, informatikk og fysikk på basisfagsiden og samarbeid
med skogfag, landskapsplanlegging og naturforvaltning på anvendelsessiden. Ellers er programmet preget
av profesjonsretting og særegne fordypninger. Kompetanse ved eksterne institusjoner utnyttes gjennom
professor II-stillinger. Ved at man har blokkundervisningsmuligheter ved UMB, vil det være lettere å utveksle
både studenter og lærekrefter med andre utdanningsinstitusjoner. Geomatikkompetanse gir mulighet for
framtidsrettet arbeid i statlig, kommunal og privat sektor. Arbeidsoppgavene kan omfatte oppmåling og
kartlegging, system- og programutvikling samt rådgivning og salg.
Utvekslingsmuligheter:
Utdanningsløpet er lagt opp for et utenlandsopphold i 4. studieår (Erasmus-avtalen).
Beslektede studier:
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Læringsutbytte:
En kandidat som har fullført utdannelsen (sivilingeniør) forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte,
definert i generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:  Generell kompetanse: - Kan formidle og
kommunisere ingeniørfaglige problemstillinger og løsninger både overfor spesialister og allmennheten.  -
Kan bidra til innovasjon og entreprenørskap. - Kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og
konklusjoner innenfor geomatikk, både med spesialister og til allmennheten.  - Kan formidle omfattende
selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer. - Har tilstrekkelig teoretisk grunnlag i
realfag og geomatikk for å kunne spesifisere og løse oppgaver og som grunnlag for videre læring.  - Kan
gjennomføre et selvstendig, avgrenset ingeniørfaglig forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning.
Kunnskaper: - Forstår ingeniørfagenes rolle i et helhetlig samfunnsperspektiv, har innsikt i etiske krav
og hensyn til bærekraftig utvikling, og kan analysere etiske problemstillinger knyttet til ingeniørfaglig
arbeid.  - Har brede matematisk-naturvitenskapelige, teknologiske og datatekniske basiskunnskaper som
grunnlag for metodeforståelse, anvendelser, faglig fornyelse og omstilling. - Har dybdekunnskap innen
et begrenset felt knyttet opp mot aktiv forskning, herunder tilstrekkelig faglig innsikt til å ta i bruk nye
forskningsresultater. - Kjenner begreper og prinsipper innen de ulike disiplinene innen geomatikk og forstår
det matematisk-naturvitenskapelige grunnlaget for anvendelse av metoder og teknikker.  - Kjenner muligheter
og begrensninger som er knyttet til ulike former for geografisk informasjon.  Ferdigheter: - Kan utarbeide
helhetlige løsninger av ingeniørfaglige problemer, herunder utvikle løsninger i en tverrfaglig kontekst. - Kan
vurdere analyseverktøy, metoder, tekniske modeller, beregninger og løsninger selvstendig og kritisk. - Har
praktiske ferdigheter i bruk av aktuell teknologi og metodikk for å kunne gå rett inn i produktivt arbeid i
geomatikkbransjen. - Kan utføre innhenting, bearbeiding, kontroll, analyse, forvaltning og presentasjon av
ulike former for geodata. - Forstår og begrunner sine beregninger innenfor geomatikk.
Lærings- og undervisningsmetoder:
I undervisningen kan følgende former inngå: 1. forelesninger, 2. prosjektoppgaver, f.eks. semesteroppgaven
som presenteres i plenum, 3. underveis i masteroppgavearbeidet arrangeres plenumsmøter for studentene
hvor de presenterer sitt arbeid, 4. demonstrasjoner, 5. gruppearbeid på temaer, metoder, datamodeller, 6.
øvingsoppgaver i tidligere gitte eksamensoppgaver eller andre relevante oppgaver, 7. laboratorieanalyser, 8.
deltagelse på seminarer, 9.utferder og studiereiser.
Evaluering av studentens læring:
Noen emner har skriftlig eksamen og noen har muntlig eksamen. Andre emner har langsgående evaluering
hvor flere elementer inngår i grunnlaget for karakterfastsettingen. I stor grad nyttes bokstavkarakterer,
men i enkelte emner nyttes bestått/ikke bestått. Som avslutning på studiet inngår det et selvstendig arbeid,
masteroppgaven, som skal vise forståelse, refleksjon og modning. Studenten vil bli stilt spørsmål fra sin
oppgave av sensor.
Innhold:
Alle studenter skal ta følgende emner: innføringsemne 10 sp., ex.phil 10 sp., matematikk 30 sp., informatikk
10 sp., fysikk 20 sp., statistikk 10 sp., økonomi og samfunnsfag 10 sp.. 120 sp. i programmet består av delvis
valgfrie emner: realfag, \"verktøyemner\" og programspesifikke emner. De programspesifikke emnene vil
omfatte geodesi, landmåling, geografisk informasjonsbehandling, fotogrammetri og satellittkartlegging. Minst
15 sp. av emnene på 300-nivå skal velges blant disse. Uansett profil skal alle studenter ta 20 sp på 200-nivå
innenfor spesialiseringsområdet for profilen og 30 sp. emner på 300-nivå. Studiet avsluttes med en 30 sp.
masteroppgave.
Studieveiledning:
Kvalitetssikring:
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Universell tilrettelegging:
Generell informasjon om universell utforming og tilrettelegging ved UMB kan du finne her: http://
www.umb.no/lmu/
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Master i teknologi (sivilingeniør) - industriell økonomi
Master in Technology - Industrial Economics
Undervisningsspråk: Norsk.

Omfang i studiepoeng: 300

Kontakt: Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT), www.umb.no/imt

Opptakskrav:
Generell studiekompetanse + sivingkravet. Opptak til tredje årstrinn er mulig for søkere med toårig relevant
utdanning av minst 120 studiepoengs omfang. Det stilles krav om minimum 20 sp. matematikk og statistikk
som skal dekke Matematiske metoder I og II samt statistikk i ingeniørutdanningen. Det er fastsatt en nedre
karaktergrense C for opptak til høyere årstrinn. Søkere med relevant fagspesifikk bakgrunn for studieretningen
vil normalt kunne gjennomføre studiet på tre år. Søkere med god bakgrunn i ingeniørfag og økonomi vil kunne
ta studiet på kortere tid.
Samfunnsrelevans:
Masterstudiet i industriell økonomi ved UMB er et 5-årig profesjonsstudium med basis i naturvitenskaplige
fag, teknologi og økonomi. Masterprogrammet er et samarbeid mellom Institutt for matematiske realfag og
teknologi (IMT) og Institutt for økonomi og ressursforvaltning (IØR), og gir både en god ingeniørmessig
plattform og en fullverdig universitetsutdannelse i teknologi og økonomi. Utdanningsprofilen er i første
rekke rettet mot studenter som ønsker å kombinere teknologifag med økonomi- og ledelsesfag, men gir også
muligheter for individuelle tilpasninger. I studiet i industriell økonomi kombineres en teknologisk og en
økonomisk hovedfagsprofil, med et felles grunnfagstilbud og en kombinasjon av teknologisk og økonomisk
rettede mellomfagsemner. Aktuelle økonomiprofiler: foretaksøkonomi, miljøøkonomi og energiøkonomi.
Aktuelle teknologiprofiler: maskin- og produktutvikling, prosessteknikk, energiteknikk, skogindustri, vann- og
miljøteknikk og byggteknikk.
Fører til graden: Master

Andre kvalifikasjoner eller sertifisering:
Studiet fører frem til graden Master i teknologi (sivilingeniør) i industriell økonomi / Master of Science in
Technology - Industrial Economics.
Videre utdanning og arbeid som studieprogrammet kvalifiserer til:
Kandidater som har gjennomført utdanningen som master i teknologi/sivilingeniør i industriell økonomi
er kvalifisert for å søke stillinger i det tradisjonelle sivilingeniør- og siviløkonommarkedet i Norge, eller
utlandet. Mange av kandidatene som har tatt tilsvarende emnekombinasjoner tidligere har søkt og fått jobb som
mellomledere innen bedrifter, prosessteknisk industri, innen produktutvikling og produktdesign, rådgivende
ingeniørfirmaer og offentlig sektor. Graden kvalifiserer også for å søke opptak til PhD-studier, og å søke
stipendiatstilinger for videre studier for forskerkvalifisering.
Samarbeid:
Omtrent 50% av studentene ved norske høyskoler blir tatt opp til videre utdanning etter 3-års ingeniørstudier,
eller en bachelorgrad i teknologi fra utlandet (egne regler for overføring og godkjenning av studiepoeng).
Utvekslingsmuligheter:
Grunnemnene i matematikk, fysikk og ingeniørkurs er tilsvarende de man finner ved andre universitet i Norge
og utlandet. Studentene kan ta deler av studiet i utlandet. Det er lagt opp til et utenlandsopphold i 3. eller 4.
studieår (typisk Danmark, Sverige, England, Australia, USA og Canada).
Beslektede studier:
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Læringsutbytte:
En kandidat som har fullført utdannelsen (sivilingeniør) forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte,
definert i generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:  Generell kompetanse: - Kan formidle og
kommunisere ingeniørfaglige problemstillinger og løsninger både overfor spesialister og allmennheten. -
Kan bidra til innovasjon og entreprenørskap. - Kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset ingeniørfaglig
forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning. - Har tilegnet seg tilstrekkelige faglig kompetanse til å
fylle stillinger innen teknologiledelse og kunne gjennomføre teknologisk rettede prosjekter hos næringsliv,
privat tjenesteyting og innen offentlig sektor og skoleverk.  Kunnskaper: - Forstår ingeniørfagenes rolle i et
helhetlig samfunnsperspektiv, har innsikt i etiske krav og hensyn til bærekraftig utvikling, og kan analysere
etiske problemstillinger knyttet til ingeniørfaglig arbeid.  - Har brede matematisk-naturvitenskapelige,
teknologiske og datatekniske basiskunnskaper som grunnlag for metodeforståelse, anvendelser, faglig
fornyelse og omstilling. - Har dybdekunnskap innen et begrenset felt knyttet opp mot aktiv forskning, herunder
tilstrekkelig faglig innsikt til å ta i bruk nye forskningsresultater.  Ferdigheter: - Kan utarbeide helhetlige
løsninger av ingeniørfaglige problemer, herunder kunne utvikle løsninger i en tverrfaglig kontekst. - Kan
løse tidsaktuelle oppgaver og tilegne seg ny kunnskap på egen hånd. - Kan vurdere analyseverktøy, metoder,
tekniske modeller, beregninger og løsninger selvstendig og kritisk. - Har tilstrekkelig teoretisk grunnlag for å
kunne løse oppgaver og tilegne seg ny kunnskap på egen hånd.
Lærings- og undervisningsmetoder:
I undervisningen kan følgende former inngå: 1.forelesninger, 2. prosjektoppgaver, f.eks. semesteroppgaven
som presenteres i plenum, 3. underveis i masteroppgavearbeidet arrangeres plenumsmøter for studentene
hvor de presenterer sitt arbeid, 4. demonstrasjoner, 5. gruppearbeid på temaer, metoder, datamodeller, 6.
øvingsoppgaver i tidligere gitte eksamensoppgaver eller andre relevante oppgaver, 7. laboratorieanalyser, 8.
deltagelse på seminarer, 9. utferder og studiereiser.
Evaluering av studentens læring:
Noen emner har skriftlig eksamen og noen har muntlig eksamen. Andre emner har langsgående evaluering
hvor flere elementer inngår i grunnlaget for karakterfastsettingen. I stor grad nyttes bokstavkarakterer,
men i enkelte emner nyttes bestått/ikke bestått. Som avslutning på studiet inngår det et selvstendig arbeid,
masteroppgaven, som skal vise forståelse, refleksjon og modning. Studenten vil bli stilt spørsmål fra sin
oppgave av sensor.
Innhold:
Master i teknologi/sivilingeniør, studieretning industriell økonomi, omfatter 185 sp. grunnfag og
teknologiorienterte emner, samt 85 sp. økonomiemner og en avsluttende masteroppgave på 30sp.
Alle studenter som tar studieretningen må gjennomføre en obligatorisk grunnblokk som er felles for
masterprogrammene i teknologi ved UMB. Denne grunnpakken omfatter: innføringsemne 10 sp.,
ex.phil 10 sp., matematikk 30 sp., informatikk 10 sp., fysikk 20 sp., statistikk 10 sp. I tillegg inngår
en obligatorisk innføringspakke på 60 sp. økonomifag.  Videre inngår realfagsemner, grunnleggende
ingeniørfag, \"verktøyemner\" innen teknologi og økonomi og programspesifikke emner på tilsammen 110 sp.
Emnekombinasjoner er avhengige av hvilke hovedfagsprofiler innen teknologi og økonomi man legger opp til
å gjennomføre. Det er utarbeidet egne eksempelplaner for aktuelle valg av hovedfagsprofiler, men det gis også
rom for individuelle valg og variasjoner. Utdanningsplanen må inneholde minst 30 sp på 300-nivå (hovedfag)
hvorav 15 sp. velges blant hovedfagsemnetilbudet i teknologi og 15 sp. blant hovedfagsemnetilbudet i
økonomi. Masteroppgaven utgjør 30 sp., og kan velges innfor relevante teknologi- eller økonomifagsområder.
Studieveiledning:
Kvalitetssikring:
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Universell tilrettelegging:
Generell informasjon om universell utforming og tilrettelegging ved UMB kan du finne her: http://
www.umb.no/lmu/
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Master i teknologi (sivilingeniør) - maskin-, prosess- og produktutvikling
Master in Technology - Machinery, Process and Product Development
Undervisningsspråk: Norsk.

Omfang i studiepoeng: 300

Kontakt: Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT), www.umb.no/imt

Opptakskrav:
Generell studiekompetanse + sivingkravet. Opptak til høyere årstrinn er mulig for søkere med treårig relevant
utdanning av minst 180 studiepoengs omfang. Det stilles krav om minimum 27 sp. matematikk og statistikk
som skal dekke Matematiske metoder I, II og III samt statistikk i ingeniørutdanningen. Det er fastsatt en nedre
karaktergrense C for opptak til høyere årstrinn. Søkere med relevant fagspesifikk bakgrunn for studieretningen
vil normalt kunne gjennomføre studiet på to år. For søkere med bare delvis relevant utdanning i forhold til
ønsket studieretning vil studietiden normalt gå utover to år.
Samfunnsrelevans:
Masterstudiet i maskin-, prosess- og produktutvikling er et profesjonsstudium med basis i naturvitenskaplige
fag, og fokus på maskinteknikk, prosessteknikk, design- og produktutvikling. Kunnskaper om innovasjon,
design og utvikling av effektiv, miljøvennlig teknologi og nye produktløsninger er viktig for næringslivet og
for samfunnsutviklingen som helhet. Masterkandidatene fra denne utdannelsen vil kunne bidra på en kreativ
måte i å styrke konkurransekraften hos næringslivet, og spesielt i små og mellomstore bedrifter og foretak, i
den åpnere internasjonale konkurransen.
Fører til graden: Master

Andre kvalifikasjoner eller sertifisering:
Studiet fører frem til graden Master i teknologi (sivilingeinør) i maskin-, prosess- og produktutvikling / Master
of Science in Technology - Machinery, Process and Product Development.
Videre utdanning og arbeid som studieprogrammet kvalifiserer til:
Kandidater som har gjennomført utdanningen som master i teknologi er kvalifisert for å søke stillinger i det
tradisjonelle sivilingeniørmarkedet i Norge, eller utlandet. Mange av kandidatene fram til dag har søkt og
fått jobb innen produktutvikling og produktdesign, mekaniske bedrifter, prosessteknisk industri, rådgivende
ingeniørfirmaer og i teknologiimportfirmaer. Enkelte har også startet opp som private næringsdrivende.
Graden kvalifiserer også for å søke opptak til PhD-studier, og å søke stipendiatstillinger for videre studier for
forskerkvalifisering.
Utvekslingsmuligheter:
Studiets grunnemner, grunnleggende ingeniøremner og visse høyere grads emner finnes også ved utenlandske
universiteter. Studentene kan planlegge og gjennomføre et utenlandsopphold i løpet av 3. eller 4. studieår.
Beslektede studier:
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Læringsutbytte:
En kandidat som har fullført utdannelsen (sivilingeniør) forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte,
definert i generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:  Generell kompetanse:: - Forstår ingeniørfagenes
rolle i et helhetlig samfunnsperspektiv, har innsikt i etiske krav og hensyn til bærekraftig utvikling, og
kan analysere etiske problemstillinger knyttet til ingeniørfaglig arbeid. - Kan formidle og kommunisere
ingeniørfaglige problemstillinger og løsninger både overfor spesialister og allmennheten.  - Kan bidra til
innovasjon og entreprenørskap. - Har tilstrekkelig teoretisk grunnlag for å kunne løse oppgaver og tilegne
seg ny kunnskap på egen hånd.  Kunnskaper: - Har brede matematisk-naturvitenskapelige, teknologiske
og datatekniske basiskunn¬skaper som grunnlag for metodeforståelse, anvendelser, faglig fornyelse
og omstilling. - Har dybdekunnskap innen et begrenset felt knyttet opp mot aktiv forskning, herunder
tilstrekkelig faglig innsikt til å ta i bruk nye forskningsresultater. - Har fagkunnskap som skal kunne anvendes
innenfor mange næringer, blant annet fornybare energikilder, matvareproduksjon, små og mellomstore
teknologibedrifter og foretak, samt ulike former for ingeniørfaglig tjenesteyting.  Ferdigheter: - Kan utarbeide
helhetlige løsninger av ingeniørfaglige problemer, herunder utvikle løsninger i en tverrfaglig kontekst. - Kan
vurdere analyseverktøy, metoder, tekniske modeller, beregninger og løsninger selvstendig og kritisk. - Kan
gjennomføre et selvstendig, avgrenset ingeniørfaglig forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning. -
Behersker selvstending og kritisk bruk av moderne analyseverktøy og designverktøy rettet mot utvikling av
nye produkter og prosesser innen det produksjonsbaserte næringslivet.
Lærings- og undervisningsmetoder:
I undervisningen kan følgende former inngå: 1. forelesninger, 2. prosjektoppgaver, f.eks. semesteroppgaven
som presenteres i plenum, 3. underveis i masteroppgavearbeidet arrangeres plenumsmøter for studentene
hvor de presenterer sitt arbeid, 4. demonstrasjoner, 5. gruppearbeid på temaer, metoder, datamodeller, 6.
øvingsoppgaver i tidligere gitte eksamensoppgaver eller andre relevante oppgaver, 7. laboratorieanalyser, 8.
deltagelse på seminarer, 9. utferder og studiereiser.
Evaluering av studentens læring:
Noen emner har skriftlig eksamen og noen har muntlig eksamen. Andre emner har langsgående evaluering
hvor flere elementer inngår i grunnlaget for karakterfastsettingen. I stor grad nyttes bokstavkarakterer,
men i enkelte emner nyttes bestått/ikke bestått. Som avslutning på studiet inngår det et selvstendig arbeid,
masteroppgaven, som skal vise forståelse, refleksjon og modning. Studenten vil bli stilt spørsmål fra sin
oppgave av sensor.
Innhold:
Følgende emner er obligatoriske: innføringsemne 10 sp., ex.phil 10 sp., matematikk 30 sp., informatikk 10
sp., fysikk 20 sp., statistikk 10 sp., kjemi 10 sp., økonomi og samfunnsfag 10 sp., teknisk innovasjon 5 sp.
Videre inngår kombinasjoner av realfagsemner, ingeniørfag og programspesifikke emner på tilsammen 125
sp. Eksempler på aktuelle emner er: materiallære, mekanikk og termodynamikk, mekatronikk, elektronikk,
reguleringsteknikk, innføring i teknisk design og DAK m.v. Det videre studiet fram mot mastergrad er bygget
opp av to hovedfagsprofiler; a) Maskin- og produktutvikling og b) Prosessteknikk, der en av disse profilene
med tilhørende fordypningsemner er obligatorisk. Typiske fordypningsemner innen profilen for Maskin og
produktutvikling er maskinelementer, teknisk design, elementmetoden, produktutvikling og produktdesign,
m.v. Studiet er derfor lagt til rette for at studenten kan kombinere med andre hovedfagsprofiler og emner som
disse 300-emnene forutsetter som bakgrunnskunnskaper. Andre emner og kompletterende hovedfagsprofiler
kan f.eks. være ulike produksjonsfag, ledelse, miljø- og energiteknikk m.m. I tillegg til masteroppgave på 30
sp. skal studenten velge 30 sp. med emner på 300-nivå, inkludert minst et av de to emnene TMP301 maskin-
og produktutvikling eller TMPP350 prosessteknikk, som er på 15 sp hver.
Studieveiledning:
Kvalitetssikring:
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Universell tilrettelegging:
Generell informasjon om universell utforming og tilrettelegging ved UMB kan du finne her: http://
www.umb.no/lmu/
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Master i teknologi (sivilingeniør) - maskin-, prosess- og produktutvikling
Master in Technology - Machinery, Process and Product Development
Undervisningsspråk: Norsk.

Omfang i studiepoeng: 300

Kontakt: Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT), www.umb.no/imt

Opptakskrav:
Generell studiekompetanse + sivingkravet. Opptak til høyere årstrinn er mulig for søkere med treårig relevant
utdanning av minst 180 studiepoengs omfang. Det stilles krav om minimum 27 sp. matematikk og statistikk
som skal dekke Matematiske metoder I, II og III samt statistikk i ingeniørutdanningen. Det er fastsatt en nedre
karaktergrense C for opptak til høyere årstrinn. Søkere med relevant fagspesifikk bakgrunn for studieretningen
vil normalt kunne gjennomføre studiet på to år. For søkere med bare delvis relevant utdanning i forhold til
ønsket studieretning vil studietiden normalt gå utover to år.
Samfunnsrelevans:
Masterstudiet i maskin-, prosess- og produktutvikling er et profesjonsstudium med basis i naturvitenskaplige
fag, og fokus på maskinteknikk, prosessteknikk, design- og produktutvikling. Kunnskaper om innovasjon,
design og utvikling av effektiv, miljøvennlig teknologi og nye produktløsninger er viktig for næringslivet og
for samfunnsutviklingen som helhet. Masterkandidatene fra denne utdannelsen vil kunne bidra på en kreativ
måte i å styrke konkurransekraften hos næringslivet, og spesielt i små og mellomstore bedrifter og foretak, i
den åpnere internasjonale konkurransen.
Fører til graden: Master

Andre kvalifikasjoner eller sertifisering:
Studiet fører frem til graden Master i teknologi (sivilingeinør) i maskin-, prosess- og produktutvikling / Master
of Science in Technology - Machinery, Process and Product Development.
Videre utdanning og arbeid som studieprogrammet kvalifiserer til:
Kandidater som har gjennomført utdanningen som master i teknologi er kvalifisert for å søke stillinger i det
tradisjonelle sivilingeniørmarkedet i Norge, eller utlandet. Mange av kandidatene fram til dag har søkt og
fått jobb innen produktutvikling og produktdesign, mekaniske bedrifter, prosessteknisk industri, rådgivende
ingeniørfirmaer og i teknologiimportfirmaer. Enkelte har også startet opp som private næringsdrivende.
Graden kvalifiserer også for å søke opptak til PhD-studier, og å søke stipendiatstillinger for videre studier for
forskerkvalifisering.
Utvekslingsmuligheter:
Studiets grunnemner, grunnleggende ingeniøremner og visse høyere grads emner finnes også ved utenlandske
universiteter. Studentene kan planlegge og gjennomføre et utenlandsopphold i løpet av 3. eller 4. studieår.
Beslektede studier:
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Læringsutbytte:
En kandidat som har fullført utdannelsen (sivilingeniør) forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte,
definert i generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:  Generell kompetanse: - Kan formidle og
kommunisere ingeniørfaglige problemstillinger og løsninger både overfor spesialister og allmennheten.  -
Kan bidra til innovasjon og entreprenørskap. - Kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset ingeniørfaglig
forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning.  Kunnskaper: - Forstår ingeniørfagenes rolle i et
helhetlig samfunnsperspektiv, har innsikt i etiske krav og hensyn til bærekraftig utvikling, og kan analysere
etiske problemstillinger knyttet til ingeniørfaglig arbeid. - Har brede matematisk-naturvitenskapelige,
teknologiske og datatekniske basiskunnskaper som grunnlag for metodeforståelse, anvendelser, faglig
fornyelse og omstilling. - Har dybdekunnskap innen et begrenset felt knyttet opp mot aktiv forskning, herunder
tilstrekkelig faglig innsikt til å ta i bruk nye forskningsresultater. - Har fagkunnskap som skal kunne anvendes
innenfor mange næringer, blant annet fornybare energikilder, matvareproduksjon, små og mellomstore
teknologibedrifter og foretak, samt ulike former for ingeniørfaglig tjenesteyting.  Ferdigheter: - Kan utarbeide
helhetlige løsninger av ingeniørfaglige problemer, herunder utvikle løsninger i en tverrfaglig kontekst. -
Kan vurdere analyseverktøy, metoder, tekniske modeller, beregninger og løsninger selvstendig og kritisk. -
Behersker selvstendig og kritisk bruk av moderne analyseverktøy og designverktøy rettet mot utvikling av nye
produkter og prosesser innen det produksjonsbaserte næringslivet. - Har tilstrekkelig teoretisk grunnlag for å
kunne løse oppgaver og tilegne seg ny kunnskap på egen hånd.
Lærings- og undervisningsmetoder:
I undervisningen kan følgende former inngå: 1. forelesninger, 2. prosjektoppgaver, f.eks. semesteroppgaven
som presenteres i plenum, 3. underveis i masteroppgavearbeidet arrangeres plenumsmøter for studentene
hvor de presenterer sitt arbeid, 4. demonstrasjoner, 5. gruppearbeid på temaer, metoder, datamodeller, 6.
øvingsoppgaver i tidligere gitte eksamensoppgaver eller andre relevante oppgaver, 7. laboratorieanalyser, 8.
deltagelse på seminarer, 9. utferder og studiereiser.
Evaluering av studentens læring:
Noen emner har skriftlig eksamen og noen har muntlig eksamen. Andre emner har langsgående evaluering
hvor flere elementer inngår i grunnlaget for karakterfastsettingen. I stor grad nyttes bokstavkarakterer,
men i enkelte emner nyttes bestått/ikke bestått. Som avslutning på studiet inngår det et selvstendig arbeid,
masteroppgaven, som skal vise forståelse, refleksjon og modning. Studenten vil bli stilt spørsmål fra sin
oppgave av sensor.
Innhold:
Følgende emner er obligatoriske: innføringsemne 10 sp., ex.phil 10 sp., matematikk 30 sp., informatikk 10
sp., fysikk 20 sp., statistikk 10 sp., kjemi 10 sp., økonomi og samfunnsfag 10 sp., teknisk innovasjon 5 sp.
Videre inngår kombinasjoner av realfagsemner, ingeniørfag og programspesifikke emner på tilsammen 125
sp. Eksempler på aktuelle emner er: materiallære, mekanikk og termodynamikk, mekatronikk, elektronikk,
reguleringsteknikk, innføring i teknisk design og DAK m.v. Det videre studiet fram mot mastergrad er bygget
opp av to hovedfagsprofiler; a) Maskin- og produktutvikling og b) Prosessteknikk, der en av disse profilene
med tilhørende fordypningsemner er obligatorisk. Typiske fordypningsemner innen profilen for Maskin og
produktutvikling er maskinelementer, teknisk design, elementmetoden, produktutvikling og produktdesign,
m.v. Studiet er derfor lagt til rette for at studenten kan kombinere med andre hovedfagsprofiler og emner som
disse 300-emnene forutsetter som bakgrunnskunnskaper. Andre emner og kompletterende hovedfagsprofiler
kan f.eks. være ulike produksjonsfag, ledelse, miljø- og energiteknikk m.m. I tillegg til masteroppgave på 30
sp. skal studenten velge 30 sp. med emner på 300-nivå, inkludert minst et av de to emnene TMP301 maskin-
og produktutvikling eller TMPP350 prosessteknikk, som er på 15 sp hver.
Studieveiledning:
Kvalitetssikring:
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Universell tilrettelegging:
Generell informasjon om universell utforming og tilrettelegging ved UMB kan du finne her: http://
www.umb.no/lmu/
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Master i teknologi (sivilingeniør) - miljøfysikk og fornybar energi
Master in Technology - Environmental Physics and Renewable Energy
Undervisningsspråk: Norsk.

Omfang i studiepoeng: 300

Kontakt: Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT), www.umb.no/imt

Opptakskrav:
Generell studiekompetanse + sivingkravet. Opptak til høyere årstrinn er mulig for søkere med treårig relevant
utdanning av minst 180 studiepoengs omfang. Det stilles krav om minimum 27 sp matematikk og statistikk
som skal dekke Matematiske metoder I, II og III samt statistikk i ingeniørutdanningen. Det er fastsatt en nedre
karaktergrense C for opptak til høyere årstrinn. Søkere med relevant fagspesifikk bakgrunn for studieretningen
vil normalt kunne gjennomføre studiet på to år. For søkere med bare delvis relevant utdanning i forhold til
ønsket studieretning vil studietiden normalt gå utover to år.
Samfunnsrelevans:
Masterprogrammet gir den kombinasjon av naturvitenskapelig og teknologisk kompetanse som samfunnet
trenger i forbindelse med drift og nyskapning innen næringsvirksomhet, forvaltning og forskning.
Masterprogrammet er en videreføring av det tidligere sivilingeniørprogrammet og har ved UMB tilknytning til
temaområder som er sentrale for opprettholdelse og utvikling av et bærekraftig samfunn.
Fører til graden: Master

Andre kvalifikasjoner eller sertifisering:
Studiet fører frem til graden Master i teknologi (sivilingeniør) i miljøfysikk og fornybar energi / Master of
Science in Technology - Environmental Physics and Renewable Energy.
Videre utdanning og arbeid som studieprogrammet kvalifiserer til:
Etter fullført studium er kandidaten kvalifisert til arbeid innen private tekniske konsulentselskaper og
produsenter/leverandører, samt i kommunale og statlige tekniske etater og direktorater. Kandidater kan
også arbeide i forskningsinstitutter, universiteter og høgskoler og i skoleverket (forutsatt at kravene til
undervisningskompetanse er tilfredsstilt). Studiet kvalifiserer kandidaten til å søke opptak til PhD-studier innen
fagområdet.
Utvekslingsmuligheter:
Et utelandsopphold kan legges til 3. eller 4. studieår. Aktuelle læresteder: Danmarks Tekniske Universitet og
Kungliga Tekniska Høgskolan i Stockholm.
Beslektede studier:
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Læringsutbytte:
En kandidat som har fullført utdannelsen (sivilingeniør) forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte,
definert i generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:  Generell kompetanse: - Kan formidle og
kommunisere ingeniørfaglige problemstillinger og løsninger både overfor spesialister og allmennheten.  -
Kan bidra til innovasjon og entreprenørskap. - Kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset ingeniørfaglig
forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning.  Kunnskaper: - Forstår ingeniørfagenes rolle i et helhetlig
samfunnsperspektiv, har innsikt i etiske krav og hensyn til bærekraftig utvikling, og kan analysere etiske
problemstillinger knyttet til ingeniørfaglig arbeid. - Har brede matematisk-naturvitenskapelige, teknologiske
og datatekniske basiskunnskaper som grunnlag for metodeforståelse, anvendelser, faglig fornyelse og
omstilling. - Har dybdekunnskap innen et begrenset felt knyttet opp mot aktiv forskning, herunder tilstrekkelig
faglig innsikt til å ta i bruk nye forskningsresultater.  Ferdigheter: - Kan utarbeide helhetlige løsninger
av ingeniørfaglige problemer, herunder kunne utvikle løsninger i en tverrfaglig kontekst. - Kan vurdere
analyseverktøy, metoder, tekniske modeller, beregninger og løsninger selvstendig og kritisk. - Kan planlegge
og gjennomføre innhenting av data, samt behandle, analysere og tolke dataene. - Kan analysere matematiske
modeller for prosesser f. eks. i fysikk, biologi, teknikk. - Har praktiske ferdigheter i aktuell teknologi og
metodikk, slik at de kan gå rett inn i produktivt arbeid. - Har tilstrekkelig teoretisk grunnlag for å kunne løse
oppgaver og tilegne seg ny kunnskap på egen hånd.
Lærings- og undervisningsmetoder:
I undervisningen kan følgende former inngå: 1. forelesninger, 2. prosjektoppgaver, f.eks. semesteroppgaven
som presenteres i plenum, 3. underveis i masteroppgavearbeidet arrangeres plenumsmøter for studentene
hvor de presenterer sitt arbeid, 4. demonstrasjoner, 5. gruppearbeid på temaer, metoder, datamodeller, 6.
øvingsoppgaver i tidligere gitte eksamensoppgaver eller andre relevante oppgaver, 7. laboratorieanalyser,
8.deltagelse på seminarer, 9.utferder og studiereiser.
Evaluering av studentens læring:
Noen emner har skriftlig eksamen og noen har muntlig eksamen. Andre emner har langsgående evaluering
hvor flere elementer inngår i grunnlaget for karakterfastsettingen. I stor grad nyttes bokstavkarakterer,
men i enkelte emner nyttes bestått/ikke bestått. Som avslutning på studiet inngår det et selvstendig arbeid,
masteroppgaven, som skal vise forståelse, refleksjon og modning. Studenten vil bli stilt spørsmål fra sin
oppgave av sensor.
Innhold:
Alle sivilingeniørstudenter skal ta følgende emner: innføringsemne 10 sp., ex.phil 10 sp., matematikk 30 sp.,
informatikk 10 sp., fysikk 20 sp., statistikk 10 sp., økonomi og samfunnsfag 10 sp., tilsammen 100 sp.. I tillegg
skal studentene på miljøfysikk og fornybar energi ha realfagsemner, verktøysemner og programspesifikke
emner på til sammen 140 sp., slik at det til sammen minst er 50 sp. matematikk og 60 sp. fysikk. Studenten
skal velge en profil slik at det inngår emner på 200-nivå med et omfang på minst 50 sp. i fysikk, matematikk
og informatikk. Sammensetningen av disse emnene velges slik at det tilfredsstiller kravene til forkunnskaper
for spesialiseringen på 300-nivå, temaet for masteroppgaven og øvrige mål for utdanningen. Uansett profil skal
alle studenter ta 20 sp. på 200-nivå innenfor spesialiseringsområdet for profilen og 30 sp. emner på 300-nivå,
hvorav minst 15 sp. skal være innenfor fysikk. Studiet avsluttes med en 30 sp. masteroppgave.
Studieveiledning:
Kvalitetssikring:
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Universell tilrettelegging:
Generell informasjon om universell utforming og tilrettelegging ved UMB kan du finne her: http://
www.umb.no/lmu/
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Master i teknologi (sivilingeniør) - vann- og miljøteknikk
Master in Technology - Water- and Environmental Technology
Undervisningsspråk: Norsk.

Omfang i studiepoeng: 300

Kontakt: Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT), www.umb.no/imt

Opptakskrav:
Generell studiekompetanse + sivingkravet. Opptak til høyere årstrinn er mulig for søkere med treårig relevant
utdanning av minst 180 studiepoengs omfang. Det stilles krav om minimum 27 sp. matematikk og statistikk
som skal dekke Matematiske metoder I, II og III samt statistikk i ingeniørutdanningen. Det er fastsatt en nedre
karaktergrense C for opptak til høyere årstrinn. Søkere med relevant fagspesifikk bakgrunn for studieretningen
vil normalt kunne gjennomføre studiet på to år. For søkere med bare delvis relevant utdanning i forhold til
ønsket studieretning vil studietiden normalt gå utover to år.
Samfunnsrelevans:
Vannforsyning- og avløpsfaget er sentralt i utviklingen av et bærekraftig samfunn, og må representere god
miljøteknologi. Sivilingeniører fra UMB skal lede og utvikle denne nødvendige infrastrukturen.
Fører til graden: Master

Andre kvalifikasjoner eller sertifisering:
Studiet fører frem til graden Master i teknologi (sivilingeniør) i vann- og miljøteknikk / Master of Science in
Technology - Water- and Environmental Technology.
Videre utdanning og arbeid som studieprogrammet kvalifiserer til:
Etter fullført studium er kandidatene kvalifiserte til å arbeide som rådgivende konsulenter innen vann
og avløp, i kommuner (teknisk etat, miljøvernleder, planseksjon) og i interkommunale selskaper og
kommunale foretak. De kan også arbeide i fylkeskommuner (plan- og utviklingsseksjon), hos fylkesmannen
(miljøvernavdelingene), i statlige direktorater eller ved forskningsinstitutter, universiteter og høgskoler. I det
private næringslivet er det relevante stillinger hos entreprenører, leverandører av utstyr og produsenter av
utstyr. Studiet kvalifiserer til å søke opptak til PhD-studier innen vannteknikk.
Utvekslingsmuligheter:
Studentene kan fullføre deler av studiet i utlandet, helst i 4. studieår.
Beslektede studier:
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Læringsutbytte:
En kandidat som har fullført utdannelsen (sivilingeniør) forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte,
definert i generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:  Generell kompetanse: - Kan formidle og
kommunisere ingeniørfaglige problemstillinger og løsninger både overfor spesialister og allmennheten.  -
Kan bidra til innovasjon og entreprenørskap. - Kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset ingeniørfaglig
forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning.  Kunnskaper: - Forstår ingeniørfagenes rolle i et helhetlig
samfunnsperspektiv, har innsikt i etiske krav og hensyn til bærekraftig utvikling, og kan analysere etiske
problemstillinger knyttet til ingeniørfaglig arbeid.  - Har brede matematisk-naturvitenskapelige, teknologiske
og datatekniske basiskunnskaper som grunnlag for metodeforståelse, anvendelser, faglig fornyelse og
omstilling. - Har dybdekunnskap innen et begrenset felt knyttet opp mot aktiv forskning, herunder tilstrekkelig
faglig innsikt til å ta i bruk nye forskningsresultater.  Ferdigheter: - Kan utarbeide helhetlige løsninger av
ingeniørfaglige problemer, herunder utvikle løsninger i en tverrfaglig kontekst. - Kan vurdere analyseverktøy,
metoder, tekniske modeller, beregninger og løsninger selvstendig og kritisk. - Kan fremheve bærekraftige
løsninger og hvordan valg av teknologi er viktig for utvikling av et bærekraftig samfunn. - Kan håndtere
følgende faser i prosjekter: Idé - plan - dimensjonering av nye anlegg, samt rehabilitering og sanering av
eldre anlegg. - Kan ha det daglige ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av VA-anlegg. - Har praktiske
ferdigheter i aktuell teknologi og metodikk, slik at de kan gå rett inn i produktivt arbeid. - Har tilstrekkelig
teoretisk grunnlag for å kunne løse oppgaver og tilegne seg ny kunnskap på egen hånd.
Lærings- og undervisningsmetoder:
I undervisningen kan følgende former inngå: 1. forelesninger, 2. prosjektoppgaver, f.eks. semesteroppgaven
som presenteres i plenum, 3. underveis i masteroppgavearbeidet arrangeres plenumsmøter for studentene
hvor de presenterer sitt arbeid, 4. demonstrasjoner, 5. gruppearbeid på temaer, metoder, datamodeller, 6.
øvingsoppgaver i tidligere gitte eksamensoppgaver eller andre relevante oppgaver, 7. laboratorieanalyser, 8.
deltagelse på seminarer, 9. utferder og studiereiser.
Evaluering av studentens læring:
Noen emner har skriftlig eksamen og noen har muntlig eksamen. Andre emner har langsgående evaluering
hvor flere elementer inngår i grunnlaget for karakterfastsettingen. I stor grad nyttes bokstavkarakterer,
men i enkelte emner nyttes bestått/ikke bestått. Som avslutning på studiet inngår det et selvstendig arbeid,
masteroppgaven, som skal vise forståelse, refleksjon og modning. Studenten vil bli stilt spørsmål fra sin
oppgave av sensor.
Innhold:
Alle studenter skal ta følgende: innføringsemne 10 sp., ex.phil 10 sp., matematikk 30 sp., informatikk
10 sp., fysikk 20 sp., statistikk 10 sp., økonomi og samfunnsfag 10 sp., kjemi 10 sp., geologi 10 sp.,
mikrobiologi 5 sp. Studentene skal videre velge 30 sp. med emner på 300-nivå innenfor fagfeltet. I tillegg
skal studenten velge en gruppe emner knyttet til masterprogrammet på 200- og 300-nivå på tilsammen
115 sp. Studenten vil få kunnskap i følgende temaer: myndigheter, rettsregler og rammebetingelser;
vassdragsteknikk, miljøtekniske metoder, hydraulikk og modellering; drikkevannskilder som grunnvann,
innsjøer og elver; vanninntaksarrangement inkludert borebrønner; rensing av og krav til drikkevannet;
overføringssystemet fra kilde til tettsted; drikkevannsledningsnettet med tilhørende pumper, ventiler og annet
utstyr; oppsamling av avløp i avløpsnett med pumper, kummer, grøfter m.m.; oppsamling og bortledning
av nedbør og snøsmeltevann; naturbasert og konvensjonell rensing av avløpsvann; slambehandling og
slamdisponering - utslippsarrangement i resipienten; mål for og planer for bruk av vannforekomster til
resipient. Studenten får tilstrekkelig fordypning innenfor fagområdet for graden ved å ta følgende emner eller
tilsvarende: hydrodynamikk, transport av væsker og gasser, hydrologi, vann- og avløpsteknikk, renseteknikk
for drikkevann og avløpsvann, økologisk renseteknologi. Andre mulige fordypningsfag kan være: grunnvann,
avfallshåndtering, miljøteknisk analyseverktøy. I alle profiler må alle studenter ta minst 20 sp. på 200-nivå
innenfor spesialiseringsområdet for profilen og 30 sp. emner på 300-nivå inkludert minst et av de to emnene
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THT300 Vassdragsplanlegging og VA-systemer THT310 Naturbasert og konvensjonell renseteknikk. Studiet
avsluttes med en 30 sp. masteroppgave.
Studieveiledning:
Kvalitetssikring:
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Universell tilrettelegging:
Generell informasjon om universell utforming og tilrettelegging ved UMB kan du finne her: http://
www.umb.no/lmu/
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Studieprogrammer Master 2-årig

Master i Anvendt matematikk og statistikk
Master in Applied Mathematics and Statistics
Undervisningsspråk: Norsk.

Omfang i studiepoeng: 120

Kontakt: Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT), www.umb.no/imt

Opptakskrav:
For å kvalifisere til opptak skal studentene ha en bachelorgrad i matematisk naturvitenskaplige fag med 80
stp. matematikk og statistikk. Fordelingen av matematikk og statistikk emner kan legge føringer for hvilken
spesialisering som kan velges.
Samfunnsrelevans:
Masterprogrammet gir innsikt og kompetanse i å anvende matematikk og statistikk på problemstillinger som
dukker opp i andre fag og som samfunnet trenger for drift og nyskaping innen teknologi, næringsvirksomhet
og forskning. Programmet har ved UMB tilknytning til temaområder som er sentrale for opprettholdelse og
utvikling av et bærekraftig samfunn.
Fører til graden: Master

Videre utdanning og arbeid som studieprogrammet kvalifiserer til:
Etter fullført studium skal kandidatene være kvalifiserte til å gå inn i privat næringsliv i mellomstore og
store produksjonsbedrifter, ingeniørselskaper og entreprenørvirksomhet, konsulentselskaper, IT-bedrifter,
forskningsrelaterte bedrifter og forsikringsselskaper. Kandidater kan også arbeide i offentlige bedrifter/
institusjoner: sykehus, skoleverket, universiteter og høgskoler eller i offentlig forvaltning (for eksempel
statlige tilsyn, kommunal og fylkeskommunal forvaltning, statlige forvaltningsbedrifter og embetsverket).
Graden kvalifiserer kandidater til å søke opptak til videre studier (PhD-studier) i anvendt matematikk og
statistikk ved universiteter og høgskoler, også ved utenlandske læresteder.
Samarbeid:
Det er aktuelt og ønskelig at studentene tar masteremner ved andre norske og utenlandske universiteter og
høgskoler.
Utvekslingsmuligheter:
Fagmiljøet har gode forbindelser til flere fagmiljø som regelmessig tar i mot UMB-studenter for
utenlandsopphold. Det er aktuelt og ønskelig at studentene tar masteremner ved andre norske og utenlandske
universiteter og høgskoler. Studiet egner seg godt for å tilbringe ett av de første to semestrene ved et
utenlandsk lærested.  Aktuelle lærested er for eksempel Danmarks Tekniske Universitet og Kungliga Tekniska
Høgskolan i Stockholm.
Beslektede studier:
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Læringsutbytte:
Kandidatene skal ha innsikt i både grunnleggende og mer avansert generell matematikk og/eller statistikk
slik at de blir i stand til å bruke kunnskapen i nye situasjoner som de støter på i samfunns- og yrkeslivet.
De skal være i stand til å finne fram til og tilegne seg ny matematisk og statistisk kunnskap som de måtte
få behov for.   Kandidatene skal ha evne til å arbeide selvstendig og til å arbeide tett sammen med andre. Å
finne fram til og bruke relevant programvare for å løse aktuelle problemer er en selvfølgelig kompetanse etter
avlagt mastergrad. Kandidaten skal ha gode kunnskaper i anvendt matematikk og statistikk på høyere nivå og
inngående kunnskap innen det fagområdet i anvendt matematikk og statistikk som kandidaten spesialiserte seg
i under arbeidet med masteroppgaven.   Kandidatenes kunnskaper og forståelse skal være på et så høyt nivå
at de evner å formidle kunnskapen og egne resultater strukturert, kortfattet og godt både skriftlig og muntlig.
Kandidatene skal ha fått trening i å stille opp og analysere matematiske og statistiske modeller for prosesser
f. eks. i fysikk, biologi, teknikk og andre problemstillinger med utgangspunkt i en anvendt vitenskap som
er representert ved UMB. Dersom oppgaven er av en ren teoretisk natur, skal kandidaten kunne bygge opp
avanserte teoretiske modeller av prosesser i naturen og kunne teste dem. I begge tilfeller skal det på alle trinn
utføres ved hjelp av moderne dataverktøy slik at kandidaten skal ha fått utstrakte ferdigheter i anvendelsen
av slike.   Kandidaten må kunne bedømme, verdsette og argumentere omkring temaer i faglige spørsmål.
Kandidaten skal forstå hvordan grunnleggende kunnskaper i matematikk og statistikk brukes for å forstå og
beskrive naturen. Kandidaten skal også ha opparbeidet seg en kritisk holdning til bruk av matematikk og
statistikk.
Lærings- og undervisningsmetoder:
Via oppgaver og prosjekter, inklusive en større vitenskaplig masteroppgave med reelle problemstillinger
og eventuelt data, skal studentene vise at de har nådd målsettingen. I undervisningsopplegget kan følgende
undervisningsformer inngå: 1) forelesninger -  presentasjon av sentralt lærestoff og drøfting av særlig
interessante temaer, 2) demonstrasjoner av sentrale temaer og metoder, 3) øvingsoppgaver - innarbeide
begreper, metoder og ferdigheter, 4) gruppearbeid på temaer, metoder, prosjektoppgaver, 5) å undervise
selv i forbindelse med presentasjon av prosjektoppgaver og semesteroppgaver - i løpet av studiet skal
studentene også presentere sitt arbeid for andre i ulike fora, 6) problembasert læring (PBL), 7) deltakelse
på seminarer, tverrfaglige og/eller hvor inviterte eksperter innleder/orienterer. Bruk av programvare som
MATLAB, MINITAB, SAS og annet egnet IKT verktøy inngår som en del av studiet og vil bli tatt i bruk som
hjelpemiddel i alle undervisningsformene.
Evaluering av studentens læring:
De fleste emner har muntlig eller skriftlig eksamen. Mange emner har semesteroppgaver hvor det gis karakter,
eller annen langsgående vurdering. Som avslutning på studiet inngår det et selvstendig arbeid som skal vise
forståelse, refleksjon og modning. Dette arbeidet vurderes underveis av veileder. I vurderingen underveis
inngår blant annet en presentasjon av arbeidet med masteroppgaven som studenten holder for veileder,
medstudenter og andre interesserte. Til slutt vurderes en skriftlig avhandling med en avsluttende muntlig
diskusjon.
Innhold:
Alle studenter skal ta, som en del av graden, 60 sp. matematikk/statistikk emner eller beslektede emner.
Inntil 30 sp. emner på 200-nivå kan inngå blant disse 60 sp. STAT260 er obligatorisk for mastergraden
med innretning mot statistikk. MATH290 er obligatorisk for mastergraden med innretning mot anvendt
matematikk. Alle studenter skal gjennomføre en masteroppgave på 60 sp. og i tillegg må studentene ta
et spesialpensum knyttet til oppgaven på 5, 10 eller 15 sp. I det første studieåret (60 sp.) er det normalt
å arbeide med masteremner i anvendt matematikk og statistikk, delvis med supplerende emner på 200-
nivå i anvendt matematikk og statistikk eller emner i beslektede fagområder. Det andre studieåret arbeides
det med selve masteroppgaven. I masterprogrammet kan studenten velge mellom flere spesialiseringer
innen anvendt matematikk og statistikk. Eksempler på dette er populasjonsdynamikk, modellering av
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biologiske cellenettverk, numerisk modellering i kombinasjon med anvendte problemstillinger og multivariate
statistiske modeller og metoder. Det er også mulig å gjennomføre masterprogrammet i anvendt matematikk og
statistikk med en sterk integrering mot UMBs fagområder innen for eksempel bioinformatikk, biologi, fysikk,
geomatikk, husdyrfag og plantefag.
Dimensjonering av studieprogrammet:
Det tas opp inntil 10 studenter pr år.
Studieveiledning:
Kvalitetssikring:



Studieprogrammer ved UMB - 114

Universell tilrettelegging:
Generell informasjon om universell utforming og tilrettelegging ved UMB kan du finne her: http://
www.umb.no/lmu/
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Master i Bioinformatikk og anvendt statistikk
Master in Bioinformatics and Applied Statistics
Undervisningsspråk: Norsk.

Omfang i studiepoeng: 120

Kontakt: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (IKBM), www.umb.no/ikbm

Opptakskrav:
For å kvalifisere til opptak, skal studenten ha en bachelorgrad innen matematisk-naturvitenskapelige fag.
For retning bioinformatikk kan dette for eksempel være innen bioteknologi, med betydelig innslag av
matematiske-, statistiske- og informatikkfag. For retning anvendt statistikk kreves minst 80 studiepoeng innen
matematikk, statistikk og informatikk i bachelorgraden. Kandidater fra andre læresteder kvalifiserer for opptak
dersom de har en tilsvarende bachelorgrad, med et faglig innhold som gjør dem i stand til å fullføre en master
i bioinformatikk og anvendt statistikk ved UMB på to år (se programmets innhold og struktur). Studenter som
mangler enkelte bacheloremner på 200-nivå må avtale en overgangsordning med studieveielder.
Samfunnsrelevans:
Bioinformatikk og anvendt statistikk er fagfelt i vekst, og studiet skal utdanne kandidater som både kan
nyttiggjøre seg resultater fra, og videreutvikle disse fagfeltene. Kandidater innen bioinformatikk og anvendt
statistikk jobber ofte på samme problemområde, men med litt ulikt fokus. I bioinformatikk får kandidaten
kunnskaper i både matematiske og biologiske fag, en kombinasjon som er stadig mer etterspurt. Med
en mastergrad i bioinformatikk fra UMB vil du kunne mye biologi og dessuten beherske et register av
matematiske, statistiske og informatiske metoder. I anvendt statistikk legges det mer vekt på metodenes
generelle egenskaper enn på de biologiske resultatene.
Fører til graden: Master

Videre utdanning og arbeid som studieprogrammet kvalifiserer til:
Du vil være kvalifisert for jobber på universiteter og høgskoler og i industri, skoleverk og offentlig
forvalting, forskning og utredning innen dyre- og planteforedlingsbedrifter, næringsmiddelindustri og
biomedisinske bedrifter, samt selskaper som leverer kunnskapsprodukter til internasjonal biomedisinsk
og produksjonsbiologisk industri. Du vil også kunne gå inn i andre bedrifter som krever kunnskap om
programmering og evne til analytisk tenkning.   Masterprogrammet kvalifiserer til videre PhD-utdanning.
Samarbeid:
Masterprogrammet inneholder emner fra andre institutter ved UMB.
Utvekslingsmuligheter:
Utenlandsstudier kan innpasses i forskjellige semestre, etter avtale med studieveileder.
Tilrettelegging for studenter fra partneruniversiteter:
Undervisningen gis på engelsk ved behov, og det meste av litteraturen er på engelsk.
Beslektede studier:



Studieprogrammer ved UMB - 116

Læringsutbytte:
En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell
kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:  GENERELL KOMPETANSE: - Har en objektiv forståelse
av, og kritisk innstilling til, vitenskapelig litteratur, og kan gi både muntlig og skriftlig fremstilling av
vitenskapelige temaer og resultater.  - Har grundig trening i å arbeide selvstendig; teoretisk gjennom
studier av relevant faglitteratur, praktisk gjennom regne- og programmeringsøvelser i de fleste emner og
gjennom masteroppgaven. - Kan analysere typiske data som fremkommer innen fagområdet, gjennom bruk
av etablerte metoder - Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder, for å gjennomføre
avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter. - Kan kommunisere og samarbeide faglig i en internasjonal
studie- eller arbeidskontekst. Studiet har kun engelskspråklig litteratur, og kandidaten leser internasjonal
forskningslitteratur under hele studiet.  - Kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller
utviklingsprosjekt, under veiledning, og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer. Denne kompetansen er
primært ervervet gjennom arbeid med masteroppgaven. - Kan formidle faget på et detaljert og avansert nivå,
med korrekte fagtermer, både muntlig og skriftlig.  - Kan kommunisere faglige problemstillinger, analyser og
konklusjoner innen forskning på bioinformatikk/statistikk, både til spesialister og legmenn.  KUNNSKAPER:
- Har kunnskaper på internasjonalt nivå i statistikk/bioinformatikk, og kan arbeide tverrfaglig. Har spesialisert
innsikt i et avgrenset område, gjennom forskningserfaringen i masteroppgaven. - Har inngående kjennskap
til vitenskapelige teorier innenfor anvendt statistikk og / eller bioinformatikk, terminologi og metode, og kan
anvende disse.  - Har avansert kunnskap innen anvendt statistikk og / eller bioinformatikk, og er forberedt til
forskning, undervisning og andre stillinger som krever slik kompetanse.   - En kandidat i bioinformatikk har
grunnleggende kunnskap innen, og god oversikt over bioinformatiske fagfelt som genomikk, transkriptomikk,
proteomikk og sekvensanalyse.  - En kandidat i anvendt statistikk har grunnleggende kunnskap innen og god
oversikt over statistiske temaer som modellering, estimering, prediksjon og validering.  - Kandidater innen
begge retninger har i tillegg dypere kunnskap innen et spesialområde.   FERDIGHETER:  - Kan gjennomføre
tverrfaglige analyser av statistiske / bioinformatiske problemer, og vurdere løsninger knyttet til miljø og
bærekraftig utvikling, i samspill med kolleger fra tilgrensende fagområder (kjemi, matvitenskap, bioteknologi,
mikrobiologi, miljøtoksikologi, medisin, økologi, veterinærmedisin).   - Kan analysere eksisterende
teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet. - Kan tolke sine egne resultater i sammenheng
med eksisterende faglige teorier og sette dem inn i en internasjonal, faglig kontekst.  - Kan analysere
statistiske / bioinformatiske problemstillinger, med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart
og posisjon i samfunnet. - Kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, og anvende
disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer. Ferdigheten oppnås både gjennom masteremner
og masteroppgave.  - Kan bruke relevante metoder for forskning og utviklingsarbeid på en selvstendig måte.
- Kan analysere relevante metoder (statistikk) for forskning og utviklingsarbeid på en selvstendig måte. -
Kan bidra til nytenkning og innovasjon, gjennom sin brede teoretiske og praktiske plattform, og gjennom sin
spesialiserte kunnskap.
Lærings- og undervisningsmetoder:
Bioinformatikk og anvendt statistikk er fagfelt i rask utvikling. Det legges derfor stor vekt på at studiet skal gi
studentene en bred plattform innen informatikk, matematikk og statistikk, samt kjemi og relevante biologiske
fag der det er naturlig. Videre legges det vekt på at studentene lærer å studere, dvs. finne fram til stoff og
tilegne seg nytt stoff på egen hånd, slik at de er i stand til å oppdatere kunnskapen sin også etter at studiet er
avsluttet. Undervisningen gis som en kombinasjon av forelesninger, praktiske øvinger, semesteroppgaver og
selvstudium. Studentene evalueres underveis i studiet, og ved avsluttende eksamener. Det blir lagt vekt på å
vurdere kunnskaper, forståelse og innsikt i teori, praktiske ferdigheter i å løse oppgaver, modellere og anvende
teorien, og evne til å framstille analyser og resultater skriftlig og muntlig.
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Evaluering av studentens læring:
Studentenes kompetanse evalueres underveis i studiet, og ved slutteksamener. Det legges også vekt på å teste
forståelse og bruk av tilegnet kunnskap. Det legges vekt på utvikling av selvstendighet under arbeidet med
masteroppgaven.
Innhold:
BIOINFORMATIKK: Masterprogrammet inkluderer disse obligatoriske emnene: BIN310 Modeller og
algoritmer i bioinformatikk, BIN350 Genomanalyse og BIO322 Molekylær genomanalyse. I tillegg til disse
obligatoriske emnene må studentene velge minst to emner blant de følgende: BIO321 Populasjonsgenetikk og
molekylær evolusjon, BIN300 Statistisk genomikk, KJB310 Proteinkjemi, STAT300 Statistisk dataanalyse
og STAT310 Videregående forsøksplanlegging og variansanalyse. Bioinformatikk er et tverrfaglig felt og
foregår oftest som et samarbeid mellom flere fagmiljøer ved UMB med ulik profil og ulike tilnærminger til
bioinformatikken. Dette gjenspeiles i de obligatoriske emnene. ANVENDT STATISTIKK: Masterprogrammet
inkluderer disse obligatoriske emnene: STAT300 Statistisk dataanalayse, STAT310 Vidergående
forsøksplanlegging og variansanalyse, STIN300 Programmering i R og STAT360 Teoretisk statistikk. Alle
300 emner innen informatikk og matematikk er utmerkede tilleggsemner. Studentene kan også ta passende
emner ved Universitetet i Oslo. For de som ønsker en tyngre teoretisk forståelse er også MATH290 Reell
analyse å anbefale. Studenten skal skrive en masteroppgave på 60 eller 30 studiepoeng.
Dimensjonering av studieprogrammet:
Det tas maksimum opp 5 studenter hvert år.
Studieveiledning:
Kvalitetssikring:
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Universell tilrettelegging:
Generell informasjon om universell utforming og tilrettelegging ved UMB kan du finne her: http://
www.umb.no/lmu/
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Master i Biologi
Master in Biology
Undervisningsspråk: Norsk.

Omfang i studiepoeng: 120

Kontakt: Institutt for plante- og miljøvitenskap, www.umb.no/ipm. studieveileder-ipm@umb.no

Opptakskrav:
Generell informasjon om opptak ved UMB kan du finne her: http://www.umb.no/studietilbud/artikkel/
opptakskrav   Bachelorgrad i biologi eller tilsvarende utdanning med kunnskap i biologi tilsvarende 80 stp, og
basiskunnskaper i matematikk og kjemi. Det stilles krav om minimum karakter C i snitt fra høyere utdanning
for opptak til mastergraden.
Samfunnsrelevans:
Dette århundret vil biologikunnskaper danne basis for viktige beslutninger for fremtiden. Biologifaget
er i rask utvikling og vi lærer stadig mer om mangfoldet i naturen, hvordan arv og miljø sammen
påvirker livsprosessene og hvilke konsekvenser endringer i miljø og klima vil kunne få for livet på jorda.
Biologikunnskaper er grunnlaget for bærekraftig forvaltning og bruk av naturen, for produksjon av mat og
andre bio-produkter, for sykdomsbekjempelse, og har i tillegg betydning for helse og livskvalitet.
Fører til graden: Master

Videre utdanning og arbeid som studieprogrammet kvalifiserer til:
En mastergrad i biologi kvalifiserer til stillinger innen offentlig forvaltning, næringsliv, organisasjoner med
behov for biologisk kompetanse, undervisning (med pedagogisk påbygning) og forskerutdanning.
Samarbeid:
Studiet undervises ved UMB, men det vil kunne være mulig å ta deler av studiet/emner ved andre universiteter
i Norge og utlandet.
Utvekslingsmuligheter:
Det er lagt til rette for utveksling ved universiteter i utlandet. Dette gjøres etter avtale med studieveileder og
veileder på mastergradsoppgaven.
Tilrettelegging for studenter fra partneruniversiteter:
Det er gode muligheter for studenter fra partneruniversiteter å studere biologiske fag ved UMB. Det er et
rikt tilbud av emner på 200- og 300- nivå på engelsk. Det vil derfor være mulig å ta et fullt studieår innen
biologiske emner på engelsk.
Beslektede studier:
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Læringsutbytte:
En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i
kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:  Kunnskaper: Viser grunnleggende kunnskap og innsikt om
biologiske prosesser fra molekylærbiologisk til økologisk nivå.  Viser avansert kunnskap om hvordan
dyr og planter fungerer og er tilpasset sitt miljø (innenfor sin spesialisering).  Ferdigheter: Anvender
kunnskap på nye områder innen spesialfelter innen biologien.  Samarbeider på tvers av fagområder med
praktiske og teoretiske problemstillinger. Analysere og forstå metoder og teorier om mangfoldet i naturen, og
konsekvenser endringer i miljø og klima vil kunne få for livet på jorda. Analysere faglige problemstillinger
med utgangspunkt i biologiens historie, tradisjoner, egenart og samfunnsbehov. Analysere og forholde seg
kritisk til ulike informasjonskilder og litteratur for å gjennomføre et faglig resonnement. Bruke relevante
metoder og gjennomføre prosjekter på en selvstendig måte i tråd med etiske normer.  Kompetanse: Styre
eget læringsarbeid og vise selvstendighet ved gjennomføring av praktisk og teoretisk problemløsning. Skal
kunne anvende sine fagkunnskaper og ferdigheter for å gjennomføre prosjekter etter etiske normer. Beherske
kommunikasjon, formidling og samarbeid i et internasjonalt fagmiljø og mot allmennheten. Engasjere seg i
den offentlige debatt på en profesjonell måte og samtidig ha respekt og ydmykhet for andres meninger.
Lærings- og undervisningsmetoder:
Undervisningen består av forelesninger, lærerstøttet selvstudium, avanserte laboratoriekurs, øvingsoppgaver,
studentoppgaver og demonstrasjoner i laboratoriet og/eller felt, selvstendig arbeid samt skriftlig og muntlig
presentasjon av eget arbeid. Masteroppgaven på 60 stp er en selvstendig undersøkelse/forskningsarbeid under
veiledning.
Evaluering av studentens læring:
Evalueringsformene består av skriftlig eller muntlig eksamen, semesteroppgaver, studentpresentasjoner og
andre innleverte oppgaver. Masteroppgaven presenteres og diskuteres med veileder og ekstern sensor tilstede.
Innhold:
For å få tilstrekkelig spesialisering kreves det minst 30 sp emner på 300-nivå, inkludert et emne i vitenskapelig
metode. Avhengig av hvilken studieretning som velges, må studentene må ta minst 25-35 sp innen det
biologifeltet de velger spesialisering i. Masteroppgave velges i samarbeid med aktuell veileder og omfatter 60
sp.  I masterprogrammet velger studentene mellom 3 studieretninger: 1) Plantebiologi, 2) Dyrebiologi, eller
3) Molekylær genomikk og evolusjon. Spesialiseringsemner som tilsvarer minst 25-35 sp velges i samråd
med studieveileder og aktuelle masteroppgaveveiledere etter tema for mastergradsoppgaven. Ytterligere
15-25 sp velges blant en rekke emner, avhengig av studieretning, ønsket profil og interessefelt, eksempelvis
blant biologiske og kjemiske emner, metodemner, statistikk, etc. Studenter som mangler basiskunnskaper
i statistikk fra bachelorutdanningen kan legge et grunnemne i statistikk (for eksempel STAT100) inn i sin
masterutdanning.  Studentene må velge ett av følgende obligatoriske emner: ECOL300 (5 stp), MINA310 (10
stp) eller HFX300 (5 stp).  I de forskjellige studieretningene inngår obligatoriske emner som beskrevet under.
Studieretning plantebiologi:  BOT200 (10 stp) og BOT320 (15 stp) eller BIO324 (10 stp). I tillegg kommer
25-35 stp valgfrie emner.  Studieretning dyrebiologi, profil treningsfysiologi: HFX321 (10 stp), HFX221 (5
stp), HFH222 (5 stp) og HFA303 (5 stp). I tillegg kommer 25 stp valgfrie emner. For denne profilen kreves
det videre at studenten har tatt kurs tilsvarende HFX201 og KJB200.   Studieretning dyrebiologi, profil
ernæringsfysiologi: HFE302 (15 stp) og HFE303 (10 stp). I tillegg kommer 20 stp valgfrie emner. For denne
profilen kreves det at studenten har tatt kurs i ernæring tilsvarende HFE200 (10 stp) og KJB200 (10 stp).
Studieretning molekylær genomikk og evolusjon: BIN350 (5 stp), BIO321 (10 stp) og BIO322 (10 stp). I
tillegg kommer 25 valgfrie studiepoeng. For denne retningen kreves det at studenten har tatt følgende emner
eller tilsvarende fra bachelornivå: BIO120, BIO121, KJB200, KJB201, BIN210, BIO211 samt BIO210 eller
BIO200. For å få tilstrekkelig spesialisering kreves det minst 30 sp emner på 300-nivå, inkludert et emne i
vitenskapelig metode. Avhengig av hvilken studieretning som velges, må studentene må ta minst 25-35 sp
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innen det biologifeltet de velger spesialisering i. Masteroppgave velges i samarbeid med aktuell veileder og
omfatter 60 sp.
Dimensjonering av studieprogrammet:
Det er forventet mellom 10 og 20 studenter på programmet.
Studieveiledning:
Kvalitetssikring:
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Universell tilrettelegging:
Generell informasjon om universell utforming og tilrettelegging ved UMB kan du finne her: http://
www.umb.no/lmu/  Programmet inneholder obligatoriske emner: - med omfattende feltarbeid. - med
omfattende laboratoriearbeid.
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Master i Bioteknologi
Master in Biotechnology
Undervisningsspråk: Norsk.

Omfang i studiepoeng: 120

Kontakt: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (IKBM), www.umb.no/ikbm, studieveileder-

ikbm@umb.no

Opptakskrav:
Bachelorgrad i bioteknologi eller tilsvarende. Studenter som mangler enkelte bacheloremner på videregående
bachelornivå (200-nivå), må avtale en overgangsordning med studieveileder. Det kreves karakter C eller bedre
i snitt på bachelorgraden. For bachelorutdanninger med mye praksis kan det kreves karakter B eller bedre i
snitt for å komme inn.
Samfunnsrelevans:
Fører til graden: Master

Videre utdanning og arbeid som studieprogrammet kvalifiserer til:
Kandidater med mastergrad i bioteknologi kan arbeide innen forskning, undervisning og rådgivning, samt
innen bioteknologisk og medisinsk industri. Masterprogrammet kvalifiserer til videre PhD-utdanning.
Samarbeid:
Masterprogrammet inneholder emner fra andre institutter ved UMB, primært IPM og IHA.
Utvekslingsmuligheter:
Det er gode muligheter for å ta deler av studiet i utlandet på godkjente universiteter innenfor normert studietid.
Utenlandsstudier kan innpasses i studiet etter avtale med studieveileder og veileder for masteroppgaven.
Utvekslingsoppholdet kan innebære emner og/eller masteroppgavearbeid.
Tilrettelegging for studenter fra partneruniversiteter:
Instituttets masteremner undervises på engelsk ved behov, og det meste av litteraturen er engelsk.
Beslektede studier:
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Læringsutbytte:
En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell
kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:  GENERELL KOMPETANSE:  - Har grundig trening i å arbeide
selvstendig; teoretisk gjennom fem års studier av kjemisk, biologisk og molekylærbiologisk faglitteratur,
praktisk gjennom laboratorieøvelser i de fleste emner og gjennom masteroppgaven. Masteroppgaven
er et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt, gjennomført under veiledning og i tråd med gjeldende
forskningsetiske normer. - Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder, for å gjennomføre
avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter - Kan kommunisere og samarbeide faglig i en internasjonal
studie- eller arbeidskontekst. Studiet har kun engelskspråklig litteratur, og kandidaten leser internasjonal
forskningslitteratur under hele studiet.  - Har en objektiv forståelse av, og kritisk innstilling til, vitenskapelig
litteratur, og kan gi både muntlig og skriftlig fremstilling av vitenskapelige temaer og resultater.  - Kan
reflektere over sentrale etiske og vitenskapelige utfordringer i bioteknologi, både i forhold til eget og andres
arbeid og kan formidle det bioteknologiske faget på et detaljert og avansert nivå, med korrekte fagtermer,
både muntlig og skriftlig.  KUNNSKAP:  - Har bioteknologiske kunnskaper på internasjonalt nivå, og
kan arbeide tverrfaglig (molekylær-, mikro-, cellebiologisk, kjemisk og genetisk).  Har spesialisert innsikt
i et avgrenset område, gjennom forskningserfaringen i masteroppgaven.  - Har inngående kjennskap til
bioteknologiens vitenskapelige teorier, terminologi og metode, og kan anvende disse.  - Har avansert kunnskap
innen bioteknologi, og er forberedt til forskning, undervisning og andre stillinger som krever biologisk,
biokjemisk og bioteknologisk kompetanse.   FERDIGHETER:  - Kan utforme egne undersøkelser. Kan
innhente, bearbeide og analysere resultater. Kan vurdere og presentere metoder og feilkilder, og ende opp med
en objektiv konklusjon.  - Kan gjennomføre tverrfaglige analyser av biovitenskapelige problemer, og vurdere
løsninger knyttet til miljø og bærekraftig utvikling, i samspill med kolleger fra tilgrensende fagområder (kjemi,
mikrobiologi, toksikologi, medisin).   - Kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor
det bioteknologiske fagområdet.  - Kandidaten kan bidra til nytenkning og innovasjon, da de har en bred
teoretisk og praktisk plattform, toppet med spesialisert kunnskap.
Lærings- og undervisningsmetoder:
Den teoretiske undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer/kollokvier, prosjektoppgaver og
lærerstøttet selvstudium. Praktisk undervisning i form av avanserte laboratoriekurs. Hoveddelen av studiet
utgjøres av den eksperimentelle oppgaven på 60 eller 30 sp, som er et selvstendig forskningsarbeid under
veiledning.
Evaluering av studentens læring:
Studentenes kompetanse evalueres underveis i studiet og ved slutteksamener. Det legges vekt på å teste
forståelse og bruk av tilegnet kunnskap. Det legges vekt på utvikling av selvstendighet under masteroppgaven.
Innhold:
Masterprogrammet i bioteknologi kan vinkles mot molekylærbiologi, biokjemi eller genetikk. Avhengig av
hvilken av disse retningene som velges, består den obligatoriske delen av 10-30 sp med emner på masternivå
(300-nivå). Det settes opp utdanningsplaner med god progresjon og utvikling fram mot masteroppgaven.
Maksimum 30 sp med emner på videregående bachelornivå (200-nivå) kan inngå i graden når man tar en 60
sp masteroppgave. For spesialisering mot biokjemi og molekylærbiologi er et emne i proteinkjemi obligatorisk
(i tillegg til fysikalsk kjemi og utvidet organisk kjemi hvis studenten ikke har det i bachelorgraden). For
spesialisering mot genetikk er et emne i molekylær genomanalyse obligatorisk, og minst ett av emnene
utviklingsbiologi, populasjonsgenetikk og molekylære markører i genomet. Studentene velger i tillegg
støtteemner på videregående bachelornivå (200-nivå) og masternivå (300-nivå) innen kjemi, bioinformatikk,
molekylærbiologi, biokjemi, mikrobiologi eller genetikk. Det er generelt ikke anledning til å ha grunnemner
(100-nivå) i dette masterstudiet. Minst 30 sp av emnene (utenom masteroppgaven) skal være på masternivå
(300-nivå).
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Dimensjonering av studieprogrammet:
Det tas opp inntil 25 studenter hvert år.
Studieveiledning:
Kvalitetssikring:
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Universell tilrettelegging:
Programmet inneholder obligatoriske emner med omfattende laboratoriearbeid. Generell informasjon om
universell utforming og tilrettelegging ved UMB kan du finne her: www.umb.no/lmu/
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Master i Eiendomsutvikling
Master in Real Estate Development
Undervisningsspråk: Norsk.

Omfang i studiepoeng: 120

Kontakt: Institutt for landskapsplanlegging (ILP), www.umb.no/ilp

Opptakskrav:
Bachelorgrad, 180 studiepoeng, innen økonomi og administrasjon eller tilsvarende. For søkere med bachelor
innen juridiske fagområder, eiendomsfag, planleggingsfag eller byggteknikk, forutsettes det grunnleggende
forhåndskunnskaper innen makroøkonomi og finans.  Det tas opp 25 studenter per år.
Samfunnsrelevans:
Programmet etableres i forhold til et særskilt behov for utdanning på høyere nivå innen eiendomsutvikling
i Norge. Prinsipper for eiendomsutvikling kan være internasjonalt forankret, men operativ kompetanse må
knyttes til konkret kunnskap om lokale forhold. Programmet, som er profesjonsorientert, er dermed spesielt
tilpasset behovet for kunnskap om det juridiske rammeverket og de samfunnsmessige spilleregler som gjør seg
gjeldende ved eiendomsdrift og eiendomsutvikling i Norge. Tilpasningen gjelder generelt både på teoretisk
nivå og praktisk nivå gjennom obligatorisk prosjektarbeid i undervisningen.
Fører til graden: Master

Videre utdanning og arbeid som studieprogrammet kvalifiserer til:
Studiet gir kompetanse til profesjonell deltagelse i prosjekter som går ut på eiendomsmessige, arealmessige og
byggmessige endringer. Studiet gir grunnlag for å kunne arbeide innenfor eiendomsselskaper, entrepenører,
utvikler-/rådgivermiljøer og innenfor det offentlige styringssystemet.
Samarbeid:
I forhold til studiets vinkling og tidsramme vil det i praksis være vanskelig å integrere studieopphold ved andre
norske læresteder i programmet uten at dette anses å ville påvirke helheten i studieprogrammet negativt. Det
finnes i dag en rekke kursrelaterte tilbud som hver for seg dekker store deler av fagprogrammet i master i
eiendomsutvikling, men det eksisterer ikke et totalt studietilbud ved andre norske læresteder av tilsvarende
karakter.   Det vil være naturlig å søke samarbeid med andre norske og utenlandske læresteder dersom
masterprogrammet etter hvert utvides til en fem-årig master, eller dersom tilsvarende studietilbud etableres ved
andre universiteter og høyskoler.
Utvekslingsmuligheter:
Studiets stramme tidsramme gjør det uhensiktsmessig å integrere eventuelle utenlandsopphold i
masterprogrammet uten at dette vil påvirke studentenes totale kunnskapservervelse, og i praksis vanskeliggjøre
gjennomføringen av studiet innen normert tidsramme.
Tilrettelegging for studenter fra partneruniversiteter:
Studiet er åpent for internasjonale studenter, men sentrale tema vil måtte være på norsk.   Det vil være naturlig
å søke samarbeid med andre norske og utenlandske læresteder dersom masterprogrammet etter hvert utvides til
en fem-årig master, eller dersom tilsvarende studietilbud etableres ved andre universiteter og høyskoler.
Beslektede studier:
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Læringsutbytte:
En kandidat som har fullført utdannelsen  forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell
kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:  Generell kompetanse: - har et avansert tverrfaglig fundament -
behersker meget godt kommunikasjon, samarbeid og konfliktløsning på tvers av fagområder og aktører i et
eiendomsutviklingsprosjekt  - har innsikt i bransjens samfunnsansvar  Kunnskaper: - har inngående kunnskap
til de forskjellige delprossesser i en eiendomsutviklingsprosess - har inngående kunnskap om markedsanalyse,
planlegging, juss, økonomi og eiendomsproblematikk i eiendomsutviklingens tidligfase  Ferdigheter: -
kan utarbeide, raffinere og rangere utviklingsprosjekter ved å kombinere ervervet kunnskap - kan kritisk
vurdere utviklingsprosjekter - har interesse og respekt for de andre fag og aktører i prosessen - kan lede
utviklingsprosjekter operativt og strategisk
Lærings- og undervisningsmetoder:
Læringsmetoden varierer i forhold til de respektive kurs innhold. I tillegg til ordinære forelesninger og
selvstudium benyttes prosjekt- og gruppearbeid, feltarbeid og seminarer med gjesteforelesere. I utvalgte emner
nyttes utstrakt bruk av forelesere knyttet til eiendomsbransjen.   Eksamen er enten basert på avsluttende prøver
(selvstendige arbeider eller skriftlige prøver) eller langsgående vurderinger (prosjektoppgaver og/eller lokale
skriftlige prøver)  Sensorene brukes på to måter: 1. for å vurdere hver enkelt students eksamensarbeider og 2.
for å vurdere eksamensopplegget  Det legges opp til at studentene ved oppstart av et emne får oversikt over
vurderingskriteriene som er skreddersydd for det enkelte emne i henhold til karakterskalaen A-F eller bestått/
ikke bestått.
Evaluering av studentens læring:
Studentene evalueres innledningsvis hovedsakelig ut i fra skriftlige prøver, men vil etter hvert i større grad
evalueres i forhold til evne til å håndtere til dels komplekse problemstillinger gjennom feltarbeid og innleverte
prosjektoppgaver.
Innhold:
Studiets første del gir innsikt i det norske eiendomsmarkedet og det legale rammeverket for eiendom/
eiendomsutvikling. Studentene introduseres for eiendomsmarkedets delsegmenter (bolig, fritid, forskjellige
typer næringseiendom) og påvirkningsfaktorer som spesielt innvirker på eiendomssegmentene. I tillegg
gis en basisinnsikt i husbyggingsteknikk og praktisk prosjektarbeid knyttet til byggeprosjekter.  I studiets
mellomfase vil kandidatene tilbys emner innen makroøkonomi og investerings-/finansteori som ytterligere
gjør dem i stand til å vurdere utviklingsprosjekter ut i fra en kommersiell og samfunnsmessig synsvinkel. I
tillegg går studentene dypere inn i det juridiske rammeverket (tingsrett, plan- og bygningsloven, miljørett m.m)
Studiets siste år konsentreres primært rundt anvendelse av kunnskap gjennom prosjekt- og feltarbeidsrelatert
undervisning før studiet avsluttes med en masteroppgave tilsvarende 30 studiepoeng.  Med bakgrunn i
studiets tverrfaglighet gis deler av undervisningen gjennom Institutt for Økonomi og Ressursforvaltning
(IØR) og Institutt for Matematiske realfag og Teknologi (IMT). Emner knyttet til næringsvirksomhet og skatt,
makroøkonomiske emner og emne innen bedriftsøkonomiske metoder i beslutningsanalyse/investerings- og
finansteori undervises gjennom IØR og emne innen bygg og entreprise undervises gjennom IMT.  Studiets
struktur er relativt stringent idet studentene forutsettes å erverve både bredde- og dybdekompetanse på
tilstrekkelig nivå innen en rekke fagområder innenfor studiets tidsramme  Det vil være mulig individuelt
å tilpasse undervisningen i forhold til studenter med spesielle forkunnskaper i tillegg til at studiets siste
år gir kandidatene i noe grad muligheter til å fokusere på utvalgte fagområder/emner gjennom feltarbeid/
prosjektoppgave og senere masteroppgaven.
Andre faglige krav:
Studiets struktur er relativt stringent idet studentene forutsettes å erverve både bredde- og dybdekompetanse
på tilstrekkelig nivå innen en rekke fagområder innenfor studiets tidsramme  Det vil være mulig individuelt
å tilpasse undervisningen i forhold til studenter med spesielle forkunnskaper i tillegg til at studiets siste
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år gir kandidatene i noe grad muligheter til å fokusere på utvalgte fagområder/emner gjennom feltarbeid/
prosjektoppgave og senere masteroppgaven.
Dimensjonering av studieprogrammet:
Minimum 10-12 studenter, maksimum 25 studenter
Studieveiledning:
Kvalitetssikring:
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Universell tilrettelegging:
Generell informasjon om universell utforming og tilrettelegging ved UMB kan du finne her: http://
www.umb.no/lmu/
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Master i Emballasjeteknologi
Master in Packaging
Undervisningsspråk: Norsk.

Omfang i studiepoeng: 120

Kontakt: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (IKBM), www.umb.no/ikbm

Opptakskrav:
Bachelorgrad i Matvitenskap, Kjemi, Maskinfag eller Design og Prosess eller tilsvarende med snittkarakter på
C eller bedre.
Samfunnsrelevans:
Emballasje spiller en viktig rolle for nesten alle produkter vi bruker, og påvirker livet til millioner av
mennesker daglig. Design og teknologi for utvikling av fornuftig emballasje som gjør hverdagen enklere og
billigere for hele verdikjeden vil være viktige elementer i studiet.  Kombinasjon av kunnskap om matens og
emballasjens kjemi, og samspillet mellom disse, er viktig for å utvikle riktig emballasje. Videre er utvikling av
fornuftig design, samt potensial for gjenvinning viktige elementer.  Et viktig mål med studiet er å sette fokus
på tema som til enhver tid er aktuelt i forhold til produksjon og utvikling av næringsmiddelemballasje, dens
komposisjon og design/utforming og moderne logistikk.
Fører til graden: Master

Videre utdanning og arbeid som studieprogrammet kvalifiserer til:
Aktuelle arbeidsoppgaver etter endt studium kan være i emballasjeproduserende industri, med utvikling av
ny emballasje eller med prosessutvikling, avhengig av hvilken spesialisering du velger. Design og utvikling
av nye emballasjeløsninger er også relevante oppgaver. Alle typer industri som bruker emballasje vil trenge
kandidater med denne utdannelsen, da fokus på emballasjens betydning i forhold til hele verdikjeden øker. Ved
utvikling av ny emballasje skal man kunne ta hensyn til hele prosessen fra design og utvikling, produksjon,
produktet som skal emballeres og påvirkning på miljøet. Studiet har en tydelig miljøprofil, med fokus på
fremtidens emballasje. I tillegg vil det være store krav til holdbarhet, og at emballasjen er funksjonell og
attraktiv. Studiet tar for seg optimalisering av råstoff for emballering, samt å redusere miljøbelastningen ved
framstilling og bruk av emballasje. Master i Emballasje kvalifiserer til videre PhD-utdanning.
Samarbeid:
Studiet er et samarbeid mellom UMB og KaU (Karlstad universitet i Sverige). Begge studiesteder tilbyr fag
som kan inngå i en mastergrad i Emballasjeteknologi.
Utvekslingsmuligheter:
UMB har utvekslingsavtaler med flere relevante universiteter i og utenfor Europa. Utenlandsopphold kan
gjennomføres når som helst i studiet, etter avtale med studieveileder.
Tilrettelegging for studenter fra partneruniversiteter:
UMB har samarbeidsavtale med flere utenlandske universiteter. Undervisningen gis på engelsk ved behov.
Beslektede studier:
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Læringsutbytte:
En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell
kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:  Generell kompetanse: - Har en kritisk forståelse av vitenskapelig
litteratur. - Kan gi en muntlig og skriftlig framstilling av vitenskapelige temaer og forskningsresultater
og kan reflektere over sentrale, etiske og vitenskapelige problemstillinger i forhold til eget og andres
arbeid.  Kunnskaper: - Kandidaten har grunnleggende kunnskap om oppbygging og sammensetning av
emballasjematerialet, samt påvirkning på og av produktet som emballeres. Ved produksjon og bruk av
emballasje er miljøaspektet viktig. Emballasjen må også kunne resirkuleres på en økonomisk måte.  -
Kandidaten har inngående kunnskap om emballasjens betydning i produksjonsprosessen og for presentasjon
og markedsføring overfor konsument. - Kandidaten kan  sammenfatte teori og praksis for å møte utfordringer
i næring og samfunn.  - Studiet tilbyr ulike retninger. Avhengig av retningsvalg tilegner kandidaten seg
spesifikke kunnskaper. Besøk gjerne www.nordicschoolofpackaging.com for mer informasjon.  Ferdigheter:
- Kan analysere vitenskapelige data.  - Kan arbeide selvstendig i felt og kan utforme egne undersøkelser,
innhente, bearbeide, analysere og tolke resultater, samt vurdere og presentere metoder, feilkilder og resultater.
Lærings- og undervisningsmetoder:
Undervisningen gjennomføres med en blanding av forelesninger, kollokvier, laboratoriearbeid, arbeid i
pilotanlegg og ekskursjoner.
Evaluering av studentens læring:
For evaluering av studentens prestasjoner anvendes både langsgående vurderinger og avsluttende prøver.
De langsgående vurderingene omfatter innleverte rapporter og semesteroppgaver. I noen emner evalueres
også kvaliteten av muntlige presentasjoner underveis. Avsluttende prøver er vanligvis skriftlig eksamen ved
undervisningsperiodens slutt, men kan også være muntlig eksamen eller prosjektrapporter.
Innhold:
Du blir tatt opp som student ved UMB, men studiet er et samarbeid med Universitetet i Karlstad og deler av
studiet vil forgå der.    Første del av studiet er felles for alle, og omhandler papir og polymerbasert emballasje.
Hvordan emballasje konstrueres og fremstilles. Trykk og design og fremtidens emballasje.   I tillegg skal alle
ha et kurs i miljø- og ressurskunnskap, rettet mot mat, emballasje og logistikk.
Dimensjonering av studieprogrammet:
5-50 studenter per år.
Studieveiledning:
Kvalitetssikring:
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Universell tilrettelegging:
Generell informasjon om universell utforming og tilrettelegging ved UMB kan du finne her: http://
www.umb.no/lmu/
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Master i Entreprenørskap og innovasjon
Master in Entrepreneurship and Innovation
Undervisningsspråk: Norsk.

Omfang i studiepoeng: 120

Kontakt: Handelshøyskolen ved UMB, www.umb.no/HH

Opptakskrav:
En Bachelorgrad eller tilsvarende. Vi ønsker en studentgruppe som representerer ulike fagfelt og vil vurdere
alle søkere individuelt for å danne en optimalt sammensatt studentgruppe, for eksempel studenter med
bakgrunn fra ingeniørstudier, biologi, it, økonomi, design og andre fagområder. Søknaden må inneholde et
motivasjonsbrev og det vil bli gjennomført intervju av aktuelle kandidater.
Samfunnsrelevans:
Nyskapning er i de fleste bedrifter en forutsetning for suksess. Men innovasjon og kommersialisering
er en krevende prosess der kompetanse til å vurdere, analysere, iverksette og til slutt kommersialisere et
produkt eller en tjeneste er avgjørende. Denne mastergraden skal utdanne kandidater som kan bidra til
kommersialiseringen av egne eller andres produkt- og tjenesteideer.
Fører til graden: Master

Videre utdanning og arbeid som studieprogrammet kvalifiserer til:
Kandidater med en utdanning innen entreprenørskap og innovasjon vil kunne velge mellom mange,
spennende arbeidsområder, både innen privat og offentlig sektor. Aktuelle bedrifter er investeringsselskaper,
oppstartsselskaper, utviklingsavdelinger i større bedrifter og i offentlige institusjoner som jobber med
nyskapning og forskning.
Samarbeid:
Samarbeid med bedrifter og forskningsinstitusjoner er et av hovedelementene i denne mastergraden.
Studentene på dette programmet vil samarbeide med eksterne aktører så vel som aktører ved UMB under
studiet, både gjennom prosjektoppgaver, masteroppgave, foredrag og bedriftsbesøk. Samarbeidspartnere er
både institutter og forskningssentre knyttet til UMB og bedrifter og utdanningsinstitusjoner innen privat og
offentlig sektor i inn og utland.
Utvekslingsmuligheter:
Et opphold på Gründerskolen er en obligatorisk del av studiet og utgjør 25 sp av denne mastergraden.
Tilrettelegging for studenter fra partneruniversiteter:
Masterprogrammet inneholder en rekke emner som er spesialtilpasset studieprogrammet. Disse emnene er
beregnet på studenter som er tatt opp på programmet og har antallsbegrensning. Gjestestudenter oppfordres til
å velge emner ut fra Handelshøyskolen ved UMB sin øvrige emneportefølge, som inneholder emner innen de
fleste fagområder som blir undervist i mastergraden i innovasjon og entreprenørskap.
Beslektede studier:
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Læringsutbytte:
Kunnskaper:  Dette masterprogrammet utdanner kandidater som kan utvikle ideer og bidra i
innovasjonsprosesser i næringsliv og forvaltning. Videre lærer de å starte sine egne livskraftige virksomheter.
De vil ha kunnskap om prosessen som er knyttet til kommersialiseringen av et produkt eller en tjeneste og de
vil ha erfaring fra slike prosesser gjennom prosjektoppaver og internship. Etter endt studie vil kandidatene
ha kunnskaper om innovasjon, entreprenørskap, forretningsutvikling og kommersialisering. De vil kjenne
til sentral teori og litteratur samtidig som de kan anvende kunnskapen.  Ferdigheter:  Kandidatene skal
kunne anvende den kunnskapen de tilegner seg på problemstillinger og utfordringer innen egen virksomhet,
næringsliv og forvaltning. Kandidatene skal alene og i tverrfaglige grupper kunne analysere og utarbeide
rapporter om relevante problemstillinger innen fagområdene. Kandidaten skal kunne kjenne til ulike
fagtradisjoner innen fagområdene og kunne analysere faglige problemstillinger med referanse til de ulike
fagtradisjonene Kandidatene skal ha en faglig kritisk holdning til informasjonskilder og «etablerte faglige
sannheter» Kandidatene skal ha dannet seg et verdifullt nettverk i løpet av studiet Kandidaten skal ha en
moden tilnærming til etiske dilemmaer og kunne analysere disse på en god måte Dette går som en rød tråd
gjennom hele studiet og gjennomsyrer alle kursene. Våre kandidater skal kunne være endringsagenter og
bidra til omstilling og vekst i de organisasjonene de arbeider i.  Generell kompetanse:  Kandidatene skal
kunne fremstå som profesjonelle fagpersoner innen innovasjon og entreprenørskap Kandidatene skal kunne
arbeide selvstendig med problemløsning innen innovasjonsområdet. De har skaffet seg et nasjonalt og
internasjonalt nettverk gjennom studiet og vil kunne bruke dette i sin problemløsning. Kandidatene skal
kunne være drivkrefter innen entreprenørskap og innovasjon i privat så vel som offentlig sektor.  Kandidaten
skal kunne gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
og forskningsmetodikk. Kandidaten skal kunne utarbeide solide faglig rapporter under veiledning innen
innovasjon og entreprenørskap. De skal ha kunnskap om sentrale tidsskrifter, etablerte teorier og pågående
F&U Kandidaten skal kunne kommunisere og diskutere kompliserte faglige problemstillinger og løsninger til
både fagfolk og legfolk
Lærings- og undervisningsmetoder:
Det pedagogiske fundamentet bygger på 5 grunnelementer: egeninnsats, engasjement, forpliktelse,
selvstendighet og ansvar. Studentene må være innstilt på å arbeide utradisjonelt. Det legges blant annet mindre
vekt på forelesninger og tradisjonelle eksamener enn hva man ofte er vant med fra tidligere studier. Det stilles
store krav til deltagelse fra studentenes side, og det vil stilles et minimumskrav til oppmøte. Det forventes at
man deltar aktivt i problem- og oppgaveløsning. Å skrive rapporter og presentere ideer og løsninger blir et
viktig pedagogisk virkemiddel.
Evaluering av studentens læring:
Studentene blir vurdert ut i fra prosjektoppgaver, oppgaveløsning, presentasjoner, skriftlige og muntlige
eksamener. På masternivå er evnen til å strukturere komplekse problemstillinger og evnen til faglig forankret
problemløsning sentralt.
Innhold:
Studiet vil starte med problemstillinger innen nyskaping  og økonomistyring. Etter hvert vil det bli lagt stor
vekt på utvikling av forretningsplaner, og at man arbeider med konkrete oppgaver og prosjekter hentet fra
forskningsmiljøene, det private næringslivet så vel som fra offentlig sektor. Et opphold på Gründerskolen er
lagt inn i masterprogrammet.   Emnene som er lagt inn i denne mastergraden er spesialtilpasset studentenes
bakgrunn og masterprogrammets formål og struktur.  Høst 1. år Nyskaping Økonomistyring Entreprenørskap
i praksis  Vår 1. år Industielle rettigheter Gründerskolen   Høst 2. år Strategiimplementering Næringsutvikling
og entreprenørskap Forskningsmetode i entreprenørskap og innovasjon Valgffrie emner  Vår 2. år
Masteroppgave   Det tas forbehold om at det kan komme noen justeringer i innhold og rekkefølge.
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Dimensjonering av studieprogrammet:
Det kan tas opp 25 studenter hvert år på dette masterprogrammet.
Studieveiledning:
Kvalitetssikring:
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Universell tilrettelegging:
Generell informasjon om universell utforming og tilrettelegging ved UMB kan du finne her: http://
www.umb.no/lmu/
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Master i Folkehelsevitenskap
Master in Public Health Science
Undervisningsspråk: Norsk.

Omfang i studiepoeng: 120

Kontakt: Institutt for landskapsplanlegging - webside: www.umb.no/ilp. Opprettelsen av masterprogrammet

er i hht. vedtak 106/2006 i US

Opptakskrav:
Generell informasjon om opptak ved UMB kan du finne her: http://www.umb.no/studietilbud/artikkel/
opptakskrav   Opptak til studiet krever en bachelorgrad relevant for tverrfaglig folkehelsearbeid og
folkehelsevitenskap. For at en bachelorgrad skal være relevant må den ha minst 80 studiepoeng fagspesifikke
emner.  Søkeren må ha en gjennomsnittskarakter på minimum C fra bachelorgraden. Det utarbeides særskilte
opptakskriterier og det opprettes en inntakskomité for vurdering av søkerens kvalifikasjoner. Det skal legges
vekt på at studentgruppen samlet sett representerer en tverrfaglig utdannings- og/eller erfaringsbakgrunn.
Samfunnsrelevans:
Oppmerksomhet om helsefremmende og forebyggende arbeid er økende i samfunnet. Dette kommer til uttrykk
gjennom sentrale politiske dokumenter og lovverk, oppfølgende satsninger på forskning, og igangsetting av
regionale og lokale prosesser.   St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen, Rett behandling, på rett
sted, til rett tid peker på behovet for å styrke de forebyggende helsetjenestene i kommunen med dokumenterte
tiltak for å redusere og motvirke risikoen for sykdomsutvikling og å påvirke individets egenmestring for å
unngå bortfall fra skole og yrkesliv. Dette er fulgt opp i Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) som har
et befolknings- og miljørettet fokus. I dagens folkehelsearbeid legges det derfor større vekt på omgivelsenes
betydning, samfunnsplanlegging, og betydningen av helsefremmende arbeid enn tidligere. Til forskjell fra
tidligere lovverk på området plasseres ansvaret for folkehelsearbeidet hos kommune, fylkeskommune og
statlige myndigheter.  Masterprogrammet i folkehelsevitenskap ved UMB har et fokus på omgivelser, miljø og
aktiviteter som kan fremme helse for befolkningen i tillegg til de tradisjonelle områdene som er relevante for
folkehelsevitenskap.
Fører til graden: Master

Andre kvalifikasjoner eller sertifisering:
Studenten får ikke andre formelle kvalifikasjoner eller sertifiseringer etter fullført studium.
Videre utdanning og arbeid som studieprogrammet kvalifiserer til:
Utdanningen kvalifiserer til opptak til forskerutdanning og til tverrfaglig folkehelsearbeid innen kommune,
fylke, stat eller privat sektor. For eksempel anvendelse i helsefaglig og sosialt arbeid, pedagogisk arbeid,
frivillige organisasjoner eller private bedrifter, HMS-arbeid i bedrift og ny arbeids- og velferdsforvaltning, og
privat og offentlig planarbeid.
Samarbeid:
Masterprogrammet gis av UMB, men det er utformet en avtale om samarbeid med Høgskolen i Oslo og
Akershus (primært fakultet  for helsefag, fakultet for lærerutdanning og fakultet for samfunnsfag) om
gjennomføringen av programmet. HiOA underviser obligatoriske emner i vitenskapsteori av et omfang på
15 studiepoeng, og tilbyr fra studieåret 2012/13 emne i styring og ledelse som inngår i fordypning Helse
i plan. For øvrig bidrar HiOA med faglig kompetanse i emner UMB har ansvaret for. Det er et mål at
masterprogrammet skal gis som en felles grad på sikt.
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Utvekslingsmuligheter:
Studentene som selv tar initiativ til det kan få godkjent emner tatt ved utenlandsopphold. Det tilbys tilsvarende
utdanninger i de fleste land, og godkjenning av delstudier i utlandet vil være mulig. UMB, M-FOL har etablert
et samarbeid med School of Occupational Science, Western Universtity, Ontario, Canada.
Tilrettelegging for studenter fra partneruniversiteter:
Det tilrettelegges for utvekslingsavtaler for utenlandske studenter. Veiledning av utenlandske studenter i
masteroppgaver vil være mulig.
Beslektede studier:
Læringsutbytte:
En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i
kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innen faget:   Kunnskaper:  -Vise inngående kunnskap om
determinanter for folkehelse, inkludert faktorer som fremmer helse og forebygger sykdom. Det legges vekt på
sosiale, kulturelle, samfunnsmessige og sosioøkonomiske faktorer og fysiske natur- og miljøfaktorer. -Vise
inngående kunnskap om vitenskapsteoretisk forankring og metoder, inkludert epidemiologiske og geografiske
informasjonssystem.   Ferdigheter: - Kan anvende sin kunnskap til å identifisere, vurdere relevansen av,
og argumentere for helsefremmende og forebyggende intervensjoner, både lokalt og sentralt, for ulike
befolkningsgrupper, og i et tverrfaglig og tverrsektorielt perspektiv. - Kan, med utgangspunkt i teori, modeller
og empiri, benytte analyseverktøy og gjennomføre evalueringer innen praktisk folkehelsearbeid i samarbeid
med aktuelle aktører. - Kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og vitenskapelig
litteratur ved formidling av fagområdet. - Kan planlegge og gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter
i folkehelsearbeid under veiledning og i samhandling med berørte parter. - Kan identifisere og problematisere
ulike etiske spørsmål i folkehelsearbeid. - Kan stimulere til nytenkning og innovasjon.  Kompetanse:  -
Vise selvstendighet ved gjennomføring av praktisk og teoretisk problemløsning - Skal kunne anvende sine
fagkunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og selvstendig
forskningsprosjekter. - Skal kunne kommunisere om faglige problemstillinger, beherske, teamarbeid og
samarbeid på tvers av faggrupper. - Skal kunne gjennomføre større selvstendige arbeider og formidle disse i
faglige fora.
Lærings- og undervisningsmetoder:
Det legges opp til fleksible læringsformer og disse vil avhenge av den enkelte modul/emnes egenart. Følgende
vil være aktuelt: Forelesninger, gruppearbeid, individuelle skriftlige arbeidsoppgaver eller gruppeoppgaver,
øvinger, studiebesøk, feltarbeid og arbeid på nett. Folkehelsevitenskap er tverrfaglig og arbeid i grupper
av studenter med tverrfaglig bakgrunn vil derfor være en læringsform som vektlegges.  Det legges opp til
undervisning i intensive ukessamlinger som veksler med arbeid på nett og selvstudium. Enkelte av emnene
tilbys kun som ordinær ukentlige forelesninger i høst og vårparallell.  En fleksibel læringsform understøttes av
det læringsadministrative systemet Fronter. Det er utviklet et felles digitalt rom for alle studenter i Fronter.
Evaluering av studentens læring:
Evaluering av studentenes læringsutbytte vil variere med emnenes karakter og det er også et mål å variere
evalueringsformer i programmet for derigjennom også å gi studentene erfaring med ulike arbeids- og
formidlingsmetoder. Studieprogrammet vil derfor benytte seg av både muntlig og skriftlig slutteksamen
og langsgående evaluering. Bokstavkarakter brukes som oftest ved individuelle vurderinger, mens
gruppeoppgaver gjerne vurderes med bestått eller ikke bestått.
Innhold:
Studieprogrammet er bygd opp med felles emner i første studieår og valgfrihet mot siste del av 1. år og i 2
studieår. Alle studenter har 45 studiepoeng felles på 200-nivå. Denne fellesdelen består av: Vitenskapsteori
(UMBVIT-09H, 5 studiepoeng) og Forskningsmetode (UMBFORS-09H, 10 studiepoeng) som tilbys
ved HiOA. Emnene vitenskapsteori og metode vil bli utformet fra et samfunns- og helsefaglig ståsted.



Studieprogrammer ved UMB - 140

Emnet gir grunnlag i både kvalitativ og kvantitativ forskningsmetode. Det gis ikke fritak for disse emnene
på grunnlag av examen philosophicum og/eller examen facultatatum.  FHV200 Folkehelsevitenskap
(15 studiepoeng) gir studentene et bredt fundament i faget folkehelsevitenskap. Bærende tema gjennom
masterprogrammet innføres i dette emnet: sentrale og lokale rammer for folkehelsearbeidet, sosial deltakelse
og fysisk aktivitet, sosiale ulikheter i helse, mennesket i interaksjon med sitt fysiske, sosiale og kulturelle
miljø, og verktøy i folkehelsearbeid og handlingskompetanse.   FHV220 Epidemiologi og Geografiske
informasjonssystemer  (15 studiepoeng) gir innføring i epidemiologiske problemstillinger og metoder og
Geografiske Informasjonssystemer (GIS). GIS er et verktøy for geografisk/romlig kartlegging av faktorer som
hemmer eller fremmer helse.   Utover de felles obligatoriske emnene nevnt over skal minst 20 studiepoeng
velges fra følgende liste:  FMI312 Human miljøkjemi (10 sp) FMI313 Mennesket og miljø (10 sp) FHV300:
Aktivitetsvitenskap - helsefremmende opplevelser og aktiviteter (10 sp) FHV310 Aktivitetsvitenskap -
intervensjonskompetanse (10 sp) APL240 Miljø og planlegging, del 1 (5sp)  APL241 Miljø og planlegging,
del 2 (5sp) MSL101 Strategisk ledelse i offentlig virksomhet (10 sp)  Alle kombinasjoner av disse emnene er
tillatt. Vær imidlertid oppmerksom på at emnet FHV310 har emnet FHV300 som forutsatte forkunnskaper,
og at APL241 har APl240 som forutsatte forkunnskaper. MSL101 gis ved HiOA.  Eksempelplaner - Følgende
kombinasjoner av emner anbefales:  1.Miljø og helse: FMI312 Human miljøkjemi. Emnet gir en innføring
i sammenhengen mellom de viktigste biologiske, kjemiske og fysiske miljøfaktorer og human helse både
i et lokalt og globalt perspektiv. Betydningen av blant annet forurensninger i luft og vann, eksponering for
helsefarlige miljøfaktorer på arbeidsplassen, forurensninger i næringsmidler og industrielle utslipp vil bli
belyst. FMI313 Mennesket og miljø. Emnet gir en innføring i fysiske og psykososiale faktorer av betydning
for helsefremmende og forebyggende arbeid lokalt og sentralt. Fysiske faktorer omfatter også transport og
samferdselsproblematikk, vann, avløp og renovasjon. Emnet presenterer også relevante rammer, føringer
og aktuelle analyseverktøy. 2.Helsefremmende opplevelse og aktiviteter: FHV300: Aktivitetsvitenskap ?
helsefremmende opplevelser og aktiviteter. Emnet gir en innføring i aktivitet som fenomen og aktiviteters
relasjon til helse og livskvalitet. Emnet omfatter faktorer som påvirker aktivitet, både kulturelle, sosiale,
fysiske, strukturelle og individuelle. FHV310 Aktivitetsvitenskap - intervensjonskompetanse. Emnet gir
handlingskompetanse i planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak basert på helsefremmende aktivitet.
Det omfatter metodisk prosjektarbeid basert på reelle oppdrag i lokalmiljøet. 3.Helse i plan: APL240 Miljø
og planlegging, del 1 og APL241 Miljø og planlegging, del 2. Emnene gir innføring i hvordan planlegging
som redskap kan brukes for å utøve folkehelsearbeid. Det omfatter både plansystemet og rammene rundt
planlegging, inkludert ulike forvaltningsnivåer, aktører og prosesser. Det vil bli lagt vekt på betydningen
av arealbruk og gjennom konkrete eksempler på planleggingsprosesser vil problemstillinger blant annet
knyttet til helse, friluftsliv, landskap, biologisk mangfold, og klima bli belyst. MSL101 Strategisk ledelse i
offentlig virksomhet: Studenten skal ha tilegnet seg kunnskap om grunnlagsproblemer i strategisk ledelse
og dets faglige hovedretninger. Det gir et grunnlag for å ta i bruk strategisk ledelse i styring og omstilling
i offentlig sektor basert på en forståelse av kontekstuelle og historiske rammer. NB! MSl101 tilbys inntil
annet er bestemt annethvert år, neste gang i 2015.   Det er valgt å gi økt tyngde til det selvstendige arbeidet
med masteroppgaven gjennom utforming av en prosjektplan i emnet FHV350 (10 studiepoeng) som skal
danne grunnlaget for studentens 30 studiepoengs masteroppgave. Både prosjektplan og masteroppgave
er obligatorisk i studieprogrammet. Totalt 15 studiepoeng er helt valgfrie i studieprogrammet. Inntil 10
av disse 15 studiepoengene kan være på 100 nivå (emner med 100-kode). Studentene kan velge blant
følgende emner på 100-nivå: APL102, JUS100, HFE100 og STAT100 (5 studiepoeng vekttallsreduksjon
mot UMBFORS-09H). De 15 valgfrie studiepoengene kan ellers velges blant 200 og 300 emner ved UMB
eller HiOA, eller dekkes opp av studiepoeng avlagt ved andre utdanningsinstitusjoner. Deltidsstudenter kan
velge å starte med vitenskapsteori (UMBVIT-09H, 5 studiepoeng) og forskningsmetode (UMBFORS-09H, 10
studiepoeng) i sitt første semester, eller med innføringsemnet i folkehelsevitenskap (FHV200, 15 studiepoeng).
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Dimensjonering av studieprogrammet:
Programmet dimensjoneres til 28 heltids- og 14 deltidsstudenter.
Studieveiledning:
Testinformasjon
Kvalitetssikring:
Det vil bli gjennomført skikkethetsvurdering.
Samarbeid:
Ja, følger nasjonal rammeplan A.
Universell tilrettelegging:
Generell informasjon om universell utforming og tilrettelegging ved UMB kan du finne her: http://
www.umb.no/lmu/  Studiet gjøres mer fleksibelt gjennom mulighet for deltidsstudium og e-læring.
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Master i Folkehelsevitenskap - deltid
Master in Public Health Science - part time
Undervisningsspråk: Norsk.

Omfang i studiepoeng: 120

Kontakt: Institutt for landskapsplanlegging # webside: www.umb.no/ilp Opprettelsen av masteren er i hht

vedtak 106/2006 i US.

Opptakskrav:
Generell informasjon om opptak ved UMB kan du finne her: http://www.umb.no/studietilbud/artikkel/
opptakskrav   Opptak til studiet krever en bachelorgrad relevant for tverrfaglig folkehelsearbeid og
folkehelsevitenskap. For at en bachelorgrad skal være relevant må den ha minst 80 studiepoeng fagspesifikke
emner.  Søkeren må ha en gjennomsnittskarakter på minimum C fra bachelorgraden. Det utarbeides særskilte
opptakskriterier og det opprettes en inntakskomité for vurdering av søkerens kvalifikasjoner. Det skal legges
vekt på at studentgruppen samlet sett representerer en tverrfaglig utdannings- og/eller erfaringsbakgrunn.
Samfunnsrelevans:
Oppmerksomhet om helsefremmende og forebyggende arbeid er økende i samfunnet. Dette kommer til uttrykk
gjennom sentrale politiske dokumenter og lovverk, oppfølgende satsninger på forskning, og igangsetting av
regionale og lokale prosesser.   St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen, Rett behandling, på rett
sted, til rett tid peker på behovet for å styrke de forebyggende helsetjenestene i kommunen med dokumenterte
tiltak for å redusere og motvirke risikoen for sykdomsutvikling og å påvirke individets egenmestring for å
unngå bortfall fra skole og yrkesliv. Dette er fulgt opp i Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) som har
et befolknings- og miljørettet fokus. I dagens folkehelsearbeid legges det derfor større vekt på omgivelsenes
betydning, samfunnsplanlegging, og betydningen av helsefremmende arbeid enn tidligere. Til forskjell fra
tidligere lovverk på området plasseres ansvaret for folkehelsearbeidet hos kommune, fylkeskommune og
statlige myndigheter.  Masterprogrammet i folkehelsevitenskap ved UMB har et fokus på omgivelser, miljø og
aktiviteter som kan fremme helse for befolkningen i tillegg til de tradisjonelle områdene som er relevante for
folkehelsevitenskap.
Fører til graden: Master

Andre kvalifikasjoner eller sertifisering:
Studenten får ikke andre formelle kvalifikasjoner eller sertifiseringer etter fullført studium.
Videre utdanning og arbeid som studieprogrammet kvalifiserer til:
Utdanningen kvalifiserer til opptak til forskerutdanning og til tverrfaglig folkehelsearbeid innen kommune,
fylke, stat eller privat sektor. For eksempel anvendelse i helsefaglig og sosialt arbeid, pedagogisk arbeid,
frivillige organisasjoner eller private bedrifter, HMS-arbeid i bedrift og ny arbeids- og velferdsforvaltning, og
privat og offentlig planarbeid.
Samarbeid:
Masterprogrammet gis av UMB, men det er utformet en avtale om samarbeid med Høgskolen i Oslo og
Akershus (primært fakultet  for helsefag, fakultet for lærerutdanning og fakultet for samfunnsfag) om
gjennomføringen av programmet. HiOA underviser obligatoriske emner i vitenskapsteori av et omfang på
15 studiepoeng, og tilbyr fra studieåret 2012/13 emne i styring og ledelse som inngår i fordypning Helse
i plan. For øvrig bidrar HiOA med faglig kompetanse i emner UMB har ansvaret for. Det er et mål at
masterprogrammet skal gis som en felles grad på sikt.
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Utvekslingsmuligheter:
Studentene som selv tar initiativ til det kan få godkjent emner tatt ved utenlandsopphold. Det tilbys tilsvarende
utdanninger i de fleste land, og godkjenning av delstudier i utlandet vil være mulig. UMB, M-FOL har etablert
et samarbeid med School of Occupational Science, Western University, Ontario, Canada.
Tilrettelegging for studenter fra partneruniversiteter:
Det tilrettelegges for utvekslingsavtaler for utenlandske studenter. Veiledning av utenlandske studenter i
masteroppgaver vil være mulig.
Beslektede studier:
Læringsutbytte:
En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i
kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innen faget:   Kunnskaper:  -Vise inngående kunnskap om
determinanter for folkehelse, inkludert faktorer som fremmer helse og forebygger sykdom. Det legges vekt på
sosiale, kulturelle, samfunnsmessige og sosioøkonomiske faktorer og fysiske natur- og miljøfaktorer. -Vise
inngående kunnskap om vitenskapsteoretisk forankring og metoder, inkludert epidemiologiske og geografiske
informasjonssystem.   Ferdigheter: - Kan anvende sin kunnskap til å identifisere, vurdere relevansen av,
og argumentere for helsefremmende og forebyggende intervensjoner, både lokalt og sentralt, for ulike
befolkningsgrupper, og i et tverrfaglig og tverrsektorielt perspektiv. - Kan, med utgangspunkt i teori, modeller
og empiri, benytte analyseverktøy og gjennomføre evalueringer innen praktisk folkehelsearbeid i samarbeid
med aktuelle aktører. - Kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og vitenskapelig
litteratur ved formidling av fagområdet. - Kan planlegge og gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter
i folkehelsearbeid under veiledning og i samhandling med berørte parter. - Kan identifisere og problematisere
ulike etiske spørsmål i folkehelsearbeid. - Kan stimulere til nytenkning og innovasjon.  Kompetanse:  -
Vise selvstendighet ved gjennomføring av praktisk og teoretisk problemløsning - Skal kunne anvende sine
fagkunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og selvstendig
forskningsprosjekter. - Skal kunne kommunisere om faglige problemstillinger, beherske, teamarbeid og
samarbeid på tvers av faggrupper. - Skal kunne gjennomføre større selvstendige arbeider og formidle disse i
faglige fora.
Lærings- og undervisningsmetoder:
Det legges opp til fleksible læringsformer og disse vil avhenge av den enkelte modul/emnes egenart. Følgende
vil være aktuelt: Forelesninger, gruppearbeid, individuelle skriftlige arbeidsoppgaver eller gruppeoppgaver,
øvinger, studiebesøk, feltarbeid og arbeid på nett. Folkehelsevitenskap er tverrfaglig og arbeid i grupper
av studenter med tverrfaglig bakgrunn vil derfor være en læringsform som vektlegges.  Det legges opp til
undervisning i intensive ukessamlinger som veksler med arbeid på nett og selvstudium. Enkelte av emnene
tilbys kun som ordinær ukentlige forelesninger i høst og vårparallell.  En fleksibel læringsform understøttes av
det læringsadministrative systemet Fronter. Det er utviklet et felles digitalt rom for alle studenter i Fronter.
Evaluering av studentens læring:
Evaluering av studentenes læringsutbytte vil variere med emnenes karakter og det er også et mål å variere
evalueringsformer i programmet for derigjennom også å gi studentene erfaring med ulike arbeids- og
formidlingsmetoder. Studieprogrammet vil derfor benytte seg av både muntlig og skriftlig slutteksamen
og langsgående evaluering. Bokstavkarakter brukes som oftest ved individuelle vurderinger, mens
gruppeoppgaver gjerne vurderes med bestått eller ikke bestått.
Innhold:
Studieprogrammet er bygd opp med felles emner i første studieår og valgfrihet mot siste del av 1. år og i 2
studieår. Alle studenter har 45 studiepoeng felles på 200-nivå. Denne fellesdelen består av: Vitenskapsteori
(UMBVIT-09H, 5 studiepoeng) og Forskningsmetode (UMBFORS-09H, 10 studiepoeng) som tilbys
ved HiOA. Emnene vitenskapsteori og metode vil bli utformet fra et samfunns- og helsefaglig ståsted.
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Emnet gir grunnlag i både kvalitativ og kvantitativ forskningsmetode. Det gis ikke fritak for disse emnene
på grunnlag av examen philosophicum og/eller examen facultatatum. FHV200 Folkehelsevitenskap
(15 studiepoeng) gir studentene et bredt fundament i faget folkehelsevitenskap. Bærende tema gjennom
masterprogrammet innføres i dette emnet: sentrale og lokale rammer for folkehelsearbeidet, sosial deltakelse
og fysisk aktivitet, sosiale ulikheter i helse, mennesket i interaksjon med sitt fysiske, sosiale og kulturelle
miljø, og verktøy i folkehelsearbeid og handlingskompetanse.  FHV220 Epidemiologi og Geografiske
informasjonssystemer  (15 studiepoeng) gir innføring i epidemiologiske problemstillinger og metoder og
Geografiske Informasjonssystemer (GIS). GIS er et verktøy for geografisk/romlig kartlegging av faktorer som
hemmer eller fremmer helse.   Utover de felles obligatoriske emnene nevnt over skal minst 20 studiepoeng
velges fra følgende liste:  FMI312 Human miljøkjemi (10 sp) FMI313 Mennesket og miljø (10 sp) FHV300:
Aktivitetsvitenskap - helsefremmende opplevelser og aktiviteter (10 sp) FHV310 Aktivitetsvitenskap -
intervensjonskompetanse (10 sp) APL240 Miljø og planlegging, del 1 (5sp)  APL241 Miljø og planlegging,
del 2 (5sp) MSL101 Strategisk ledelse i offentlig virksomhet (10 sp)  Alle kombinasjoner av disse emnene er
tillatt. Vær imidlertid oppmerksom på at emnet FHV310 har emnet FHV300 som forutsatte forkunnskaper,
og at APL241 har APl240 som forutsatte forkunnskaper. MSL101 gis ved HiOA.  Eksempelplaner - Følgende
kombinasjoner av emner anbefales:  1.Miljø og helse: FMI312 Human miljøkjemi. Emnet gir en innføring
i sammenhengen mellom de viktigste biologiske, kjemiske og fysiske miljøfaktorer og human helse både
i et lokalt og globalt perspektiv. Betydningen av blant annet forurensninger i luft og vann, eksponering for
helsefarlige miljøfaktorer på arbeidsplassen, forurensninger i næringsmidler og industrielle utslipp vil bli
belyst. FMI313 Mennesket og miljø. Emnet gir en innføring i fysiske og psykososiale faktorer av betydning
for helsefremmende og forebyggende arbeid lokalt og sentralt. Fysiske faktorer omfatter også transport og
samferdselsproblematikk, vann, avløp og renovasjon. Emnet presenterer også relevante rammer, føringer
og aktuelle analyseverktøy. 2.Helsefremmende opplevelse og aktiviteter: FHV300: Aktivitetsvitenskap ?
helsefremmende opplevelser og aktiviteter. Emnet gir en innføring i aktivitet som fenomen og aktiviteters
relasjon til helse og livskvalitet. Emnet omfatter faktorer som påvirker aktivitet, både kulturelle, sosiale,
fysiske, strukturelle og individuelle. FHV310 Aktivitetsvitenskap - intervensjonskompetanse. Emnet gir
handlingskompetanse i planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak basert på helsefremmende aktivitet.
Det omfatter metodisk prosjektarbeid basert på reelle oppdrag i lokalmiljøet. 3.Helse i plan: APL240 Miljø
og planlegging, del 1 og APL241 Miljø og planlegging, del 2. Emnene gir innføring i hvordan planlegging
som redskap kan brukes for å utøve folkehelsearbeid. Det omfatter både plansystemet og rammene rundt
planlegging, inkludert ulike forvaltningsnivåer, aktører og prosesser. Det vil bli lagt vekt på betydningen
av arealbruk og gjennom konkrete eksempler på planleggingsprosesser vil problemstillinger blant annet
knyttet til helse, friluftsliv, landskap, biologisk mangfold, og klima bli belyst. MSL101 Strategisk ledelse i
offentlig virksomhet: Studenten skal ha tilegnet seg kunnskap om grunnlagsproblemer i strategisk ledelse
og dets faglige hovedretninger. Det gir et grunnlag for å ta i bruk strategisk ledelse i styring og omstilling
i offentlig sektor basert på en forståelse av kontekstuelle og historiske rammer. NB! MSl101 tilbys inntil
annet er bestemt annethvert år, neste gang i 2015.   Det er valgt å gi økt tyngde til det selvstendige arbeidet
med masteroppgaven gjennom utforming av en prosjektplan i emnet FHV350 (10 studiepoeng) som skal
danne grunnlaget for studentens 30 studiepoengs masteroppgave. Både prosjektplan og masteroppgave
er obligatorisk i studieprogrammet. Totalt 15 studiepoeng er helt valgfrie i studieprogrammet. Inntil 10
av disse 15 studiepoengene kan være på 100 nivå (emner med 100-kode). Studentene kan velge blant
følgende emner på 100-nivå: APL102, JUS100, HFE100 og STAT100 (5 studiepoeng vekttallsreduksjon
mot UMBFORS-09H). De 15 valgfrie studiepoengene kan ellers velges blant 200 og 300 emner ved UMB
eller HiOA, eller dekkes opp av studiepoeng avlagt ved andre utdanningsinstitusjoner. Deltidsstudenter kan
velge å starte med vitenskapsteori (UMBVIT-09H, 5 studiepoeng) og forskningsmetode (UMBFORS-09H, 10
studiepoeng) i sitt første semester, eller med innføringsemnet i folkehelsevitenskap (FHV200, 15 studiepoeng).
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Dimensjonering av studieprogrammet:
Programmet dimensjoneres til 28 heltids- og 14 deltidsstudenter.
Studieveiledning:
Kvalitetssikring:
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Universell tilrettelegging:
Generell informasjon om universell utforming og tilrettelegging ved UMB kan du finne her: http://
www.umb.no/lmu/  Studiet gjøres mer fleksibelt gjennom mulighet for deltidsstudium og e-læring.
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Master i Fornybar energi
Master in Renewable Energy
Undervisningsspråk: Norsk.

Omfang i studiepoeng: 120

Kontakt: Institutt for naturforvaltning www.umb.no/ina

Opptakskrav:
Bachelor, eller tilsvarende, i fornybar energi, økonomi, miljø/naturressurser, realfag eller ingeniørvitenskap
med fagprofil innen fornybar energi. Det kreves karakter C eller bedre i snitt på bachelorgraden.
Samfunnsrelevans:
Fokus på klimaendringer og bærekraft skaper stor oppmerksomhet om fornybar energi, og energiselskaper
verden over satser stort på fornybar energi slik som vindkraft, vannkraft, solkraft og bioenergi. I forbindelse
med etablering av nye anlegg for fornybar energi må økonomi, teknologi og miljø sees i sammenheng og
avveies for å skape gode løsninger.    Tverrfaglig kompetanse som evner å se ulike disipliner og hensyn
sammenheng og avveie disse er derfor viktig for å skape gode løsninger.
Fører til graden: Master

Videre utdanning og arbeid som studieprogrammet kvalifiserer til:
Kandidater med mastergrad i fornybar energi fra UMB vil møte et stort arbeidsmarked i privat næringsliv,
offentlig forvaltning, organisasjoner, forskning og utdanning, og vil representere et attraktivt og viktig
supplement til ingeniør- og økonomikandidater.
Utvekslingsmuligheter:
Det er muligheter for å ta deler av utdanningen i utlandet, både ved universiteter som UMB har
samarbeidsavtaler med, og ved andre studiesteder. Studentene kan da velge emner innen økonomi,
arealforvaltning, miljø eller teknologi. Emner tatt ved andre universiteter kan enten erstatte obligatoriske
emner eller inngå som valgfrie emner. Instituttet har avtaler med følgende universiteter: Universidad
Politecnica de Valencia, Spania; Albert Ludwig University Freiburg , Tyskland og James Cook University,
Australia. For de som har bakgrunn innen fornybar energi er studieplanen tilrettelagt for utenlandsopphold
vårsemesteret i første klasse.
Tilrettelegging for studenter fra partneruniversiteter:
Selv om målgruppen for programmet er norskspråklig, gis flere av emnene på engelsk. Dette gjør at vi kan gi
tilbud til utenlandske studenter fra samarbeidsuniversiteter. Det er også lagt til rette for at gjestestudenter kan
ta frie emner.
Beslektede studier:
Læringsutbytte:
En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell
kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:  Generell kompetanse: - Har et solid tverrfaglig fundament. -
Behersker kommunikasjon, samarbeid og konfliktløsing på tvers av fagområder.  - Kan kommunisere sine
vurderinger og konklusjoner på en klar og overbevisende måte både skriftlig og muntlig.  Kunnskaper: - Har
solid kunnskap om fornybar energi, spesielt bioenergi, vindkraft og vannkraft. - Har inngående kunnskap om
analyse, planlegging og etablering av anlegg for fornybar energi.  Ferdigheter: - Kan kombinere og anvende
kunnskap fra fagområdene energiteknologi, økonomi, miljørett, arealplanlegging, miljø og naturforvaltning
på problemer relatert til produksjon av fornybar energi.  - Kan klassifisere og rangere ulike alternativer, trekke
slutninger og anbefale valg av løsninger. - Kan lede operativ og strategisk virksomhet knyttet til fornybar
energi.
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Lærings- og undervisningsmetoder:
I tillegg til ordinære forelesninger og gjesteforelesninger, legges det vekt på problembasert undervisning,
gruppe- og prosjektoppgaver, selvstendig arbeid, seminarer og utferder.
Evaluering av studentens læring:
Evalueringsformene er varierte og kan bestå av skriftlig eller muntlig eksamen, evaluering av
semesteroppgaver, studentpresentasjoner, samt deltagelse på og rapportering fra obligatoriske aktiviteter.
Innhold:
Programmet er toårig, og består av 120 studiepoeng, inkludert ei masteroppgave på 30 studiepoeng.
Obligatoriske emner er FORN300 Vind- og vannkraft - ressursgrunnlag, lønnsomhet og valg av løsninger,
FORN310 Bioenergi - ressursgrunnlag, lønnsomhet og valg av løsninger, FORN320 Prosjektplanlegging
og prosjektledelse i energi- og ressursforvaltning, FORN330 Effektiv energi- og ressursutnyttelse, BUS230
Operasjonsanalyse og RØP310 Investerings- og lønnsomhetsanalyser i energi- og skogforvaltning. I tillegg må
et metodeemne velges.
Andre faglige krav:
For å få mastergrad i fornybar energi må studenter som har en bachelor med hovedvekt på økonomi i tillegg ha
dokumentert kompetanse tilsvarende emnene: APL201 Kommunal planlegging, FORN200 Energisystemer og
teknologi, FORN220 Klimaregnskap, livssyklusanalyser og klimapolitikk, FYS100 Fysikk og natur, JUS220
Regulerings- og miljørett I, NATF200 Vern og forvaltning av norsk natur.  For å få mastergrad i fornybar
energi må studenter som har en bachelor med hovedvekt på teknologi i tillegg ha dokumentert kompetanse
tilsvarende emnene: APL201 Kommunal planlegging, BUS100 Grunnleggende foretaksøkonomi, ECN110
Innføring i samfunnsøkonomi - mikro, ECN170 Miljø- og ressursøkonomi, FORN220 Klimaregnskap,
livssyklusanalyser og klimapolitikk, JUS220 Regulerings- og miljørett I, NATF200 Vern og forvaltning av
norsk natur.  For å få mastergrad i fornybar energi må studenter som har en bachelor med hovedvekt på miljø/
naturressurser i tillegg ha dokumentert kompetanse tilsvarende emnene: APL201 Kommunal planlegging,
ECN170 Miljø- og ressursøkonomi, FORN200 Energisystemer og teknologi, FORN220 Klimaregnskap,
livssyklusanalyser og klimapolitikk, JUS220 Regulerings- og miljørett I.  Som en del av Master i Fornybar
energi er det tillatt med 10 studiepoeng på 100 nivå.
Dimensjonering av studieprogrammet:
Studieåret 2012/2013 var rammen til programmet 22 studenter. Dette kan endres fra år til år.
Studieveiledning:
Kvalitetssikring:
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Universell tilrettelegging:
Generell informasjon om universell utforming og tilrettelegging ved UMB kan du finne her: http://
www.umb.no/lmu/
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Master i Fysikk
Master in Physics
Undervisningsspråk: Norsk.

Omfang i studiepoeng: 120

Kontakt: Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT), www.umb.no/imt

Opptakskrav:
Bachelorgrad i realfag med fordypning i fysikk (80 stp.) eller en bachelorgrad som inneholder en emnegruppe
i fysikk (60 stp.) og en emnegruppe i matematikk (60 stp.). Inntil 10 stp. matematikk kan erstattes av
programmeringsemner i informatikk.
Samfunnsrelevans:
Fysikkstudier gir den naturvitenskapelige innsikt og kompetanse som er nødvendig for å forstå den
fysiske naturen mennesket lever i og som samfunnet trenger for drift og nyskapning innen teknologi,
næringsvirksomhet og forskning. Programmet har tilknytning til temaområder som er sentrale for
opprettholdelse og utvikling av et bærekraftig samfunn. Fysikkstudiet ved UMB er inndelt i fire hovedområder
(studieretninger). Det er 1) biologisk fysikk, 2) energifysikk, 3) mikroklima og 4) kontinuumsfysikk.
Biologisk fysikk vil si at en bruker fysiske lover for å forstå oppførselen til biologiske systemer. Under
studieretning energifysikk jobber vi med fornybare energikilder, og du kan fordype deg innen bioenergi,
solenergi eller vindkraft. Mikroklima er studiet av det lokale klimaet, som bestemmer livsvilkårene for
planter og dyr. Kontinuumsfysikk fokuserer på hvordan man kan sette opp modeller for bølger, strømninger,
varmeoverføringer og andre prosesser i naturen.
Fører til graden: Master

Videre utdanning og arbeid som studieprogrammet kvalifiserer til:
Kandidater er etter fullført studium kvalifiserte til å gå inn i det private næringslivet, i mellomstore og
store produksjonsbedrifter, ingeniørselskaper, entreprenørvirksomhet, konsulentselskaper, IT-bedrifter og
forskningsrelaterte bedrifter. Kandidaten kan også arbeide innen offentlige bedrifter eller institusjoner, som
sykehus, skoleverket, universiteter og høgskoler. Utdanningen gir relevant kompetanse for stillinger innen
offentlige forvaltning, statlige tilsyn, kommunal og fylkeskommunal forvaltning, statlige forvaltningsbedrifter
og embetsverket (departementene og fylkesmannsembetene). Graden kvalifiserer kandidater til å søke opptak
til videre PhD-studier i fysikk ved universiteter og høgskoler, også i utlandet.
Samarbeid:
I mange masteroppgaver ved UMB inngår samarbeid med andre læresteder   og forskningsinstitusjoner, for
eksempel Universitetet i Oslo (solenergi   og biofysikk), Institutt for energiteknikk, Kjeller (hydrogenteknologi
og   vindenergi), NTNU og SINTEF, Trondheim (biofysikk og bioenergi).
Utvekslingsmuligheter:
Studiet egner seg godt for at ett av de første to semestrene gjennomføres ved et utenlandsk lærested.
Fagmiljøet har gode forbindelser til flere fagmiljøer som regelmessig tar imot UMB-studenter for
utenlandsopphold, for eksempel Danmarks Tekniske Universitet, København, Universitetet i Freiburg,
Tyskland og Montana State University, USA .
Beslektede studier:
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Læringsutbytte:
Etter fullført studium skal kandidaten ha tilegnet seg den faglige kompetanse som er nødvendig for å kunne
være sentrale fagpersoner i virksomheter der naturvitenskap eller anvendelse av naturvitenskap spiller en
sentral rolle. Kandidatene skal ha tilstrekkelig teoretisk grunnlag for å kunne tilegne seg ny kunnskap på
egen hånd og de skal ha praktiske ferdigheter innen modellering og problemløsing. Kandidatene skal også
ha tilvendt seg evnen til å arbeide selvstendig og til å arbeide tett sammen med andre.   Kandidaten skal
ha gode kunnskaper i fysikk på høyere nivå og inngående kunnskaper innen det fagområdet i fysikk som
kandidaten har spesialisert seg i under arbeidet med masteroppgaven. Videre skal kandidatene forstå det
fysiske grunnlaget for teoretisk modellering av et problem, eller grunnlaget for sensorer/datainnhenting, og
det matematiske og informatikk-faglige grunnlaget for, analyse, tolkning, modellering og presentasjon av
datamengder.   Kandidatens kunnskaper og forståelse skal være på et nivå slik at kandidaten evner å formidle
kunnskapen og egne resultater strukturert, kortfattet og godt både skriftlig og muntlig. Kandidaten skal kunne
planlegge og gjennomføre en datainnsamling og dataanalyse: innhenting, vurdering, behandling, og tolkning
av data. Kandidatene skal videre ha fått trening i å stille opp og å analysere matematiske modeller for prosesser
f. eks. i fysikk, biologi, teknikk og andre problemstillinger med utgangspunkt i en anvendt vitenskap som
er representert ved UMB. Dersom oppgaven er av en ren teoretisk natur, skal kandidaten kunne bygge opp
avanserte teoretiske modeller av prosesser i naturen og kunne teste dem. I begge tilfeller skal det på alle trinn
utføres ved hjelp av moderne dataverktøy slik at kandidaten får utstrakte ferdigheter i anvendelsen av slike.
Kandidaten må kunne bedømme, verdsette og argumentere omkring temaer i faglige spørsmål. Kandidaten
skal lære hvordan naturvitenskap og grunnleggende kunnskaper i fysikk brukes for å forstå og beskrive naturen
og for å kunne forstå, bruke og utvikle teknologi. Kandidaten vil få en faglig plattform i sentrale miljø- og
energipolitiske spørsmål, men skal også forstå at fysikk er et menneskeskapt redskap vi bruker for å utforske
naturen. Det er alltid naturen selv som er fasit.
Lærings- og undervisningsmetoder:
I undervisningsopplegget kan følgende undervisningsformer inngå: 1) forelesninger - presentasjon av
sentralt lærestoff og drøfting av særlig interessante temaer, 2) demonstrasjoner av sentrale temaer og
metoder, 3) øvingsoppgaver - innarbeide begreper, metoder og ferdigheter, 4) gruppearbeid på temaer,
metoder, prosjektoppgaver, 5) å undervise selv i forbindelse med presentasjon av prosjektoppgaver og
semesteroppgaver - i løpet av studiet skal studentene også presentere sitt arbeid for andre i ulike fora, 6)
problembasert læring (PBL), 7) analyser på et laboratorium, 8) deltakelse på seminarer tverrfaglige og/eller
hvor inviterte eksperter innleder/orienterer, 9) utferder og studiereiser gir innblikk i hvordan ulike fagmiljøer,
forvaltningsorganer og firmaer arbeider. IT inngår som en del av studiet og vil bli tatt i bruk som hjelpemiddel
i alle undervisningsformene.
Evaluering av studentens læring:
De fleste emner har muntlig eller skriftlig eksamen. Mange emner har semesteroppgaver hvor det gis karakter,
eller annen langsgående vurdering. Som avslutning på studiet inngår det et selvstendig arbeid som skal vise
forståelse, refleksjon og modning. Dette arbeidet vurderes underveis av veileder. I vurderingen underveis
inngår blant annet en presentasjon av arbeidet med masteroppgaven som studenten holder for veileder,
medstudenter og andre interesserte. Til slutt vurderes en skriftlig avhandling med en avsluttende muntlig
diskusjon.
Innhold:
Alle studenter skal som del av graden ta 60 sp. fysikkemner eller beslektede emner på 200- eller 300-nivå.
Minst 30 sp. av disse skal være på 300-nivå og minst 15 av disse skal være innen fysikk. I tillegg skal alle
studenter utføre en masteroppgave på 60 sp. Det første studieåret (60 sp.) arbeides det delvis med 300-
nivåsemner i fysikk, delvis med supplerende emner på 200-nivå i fysikk eller emner i beslektede fagområder.
Det andre studieåret arbeides det med masteroppgaven, 60 sp. Ofte vil arbeidet med masteroppgaven
starte i andre semester mens enkelte masteremner tas i tredje semester. I mastergraden kan studenten velge
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mellom flere spesialiseringer innen miljøfysikk: eksperimentell biofysikk, nevrofysikk, fornybar energi,
biometeorologi og teoretisk hydrodynamikk. I samarbeid mellom UMB og andre læresteder kan studentene
også velge andre spesialiseringer innen miljøfysikk. Det er også mulig å gjennomføre mastergraden i fysikk
med en sterk integrering mot UMBs fagområder innen matematikk og informatikk.
Dimensjonering av studieprogrammet:
Det tas opp inntil ti studenter pr. år.
Studieveiledning:
Kvalitetssikring:
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Universell tilrettelegging:
Generell informasjon om universell utforming og tilrettelegging ved UMB kan du finne her: http://
www.umb.no/lmu/
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Master i Husdyrvitenskap
Master in Animal Science
Undervisningsspråk: Norsk.

Omfang i studiepoeng: 120

Kontakt: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA), www.umb.no/iha

Opptakskrav:
Bachelorgrad i husdyrvitenskap kan kvalifisere for opptak. Søkere med biologisk bachelorgrad fra andre
læresteder vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det kreves karakter C eller bedre i snitt på bachelorgraden.
Samfunnsrelevans:
Norge ønsker å ha en økonomisk og bærekraftig husdyrproduksjon. Studiet har til hensikt å gi kunnskap
på topp internasjonalt nivå innen effektiv husdyrproduksjon som tar vare på de viktige trekkene ved
norsk husdyrproduksjon, samt sikre og øke mangfold og kunnskap om biologiske og etiske rammer for
produksjonen. Målsettingen er å gi studentene et kunnskapsløft slik at de kan forvalte norsk husdyrbruk (i
videste forstand), på et framtidsrettet måte.
Fører til graden: Master

Andre kvalifikasjoner eller sertifisering:
Ved å følge de spesifiserte krav til innhold i bachelor- og masterutdanning innen husdyrvitenskap kan
kandidater med mastergrad i husdyrvitenskap søke om å bli tildelt tittelen \"Sivilagronom husdyr\".
Videre utdanning og arbeid som studieprogrammet kvalifiserer til:
Kandidater med graden master i husdyrvitenskap er kvalifisert for å forvalte husdyr på ulike nivå i samfunnet,
slik som rådgiver/konsulent, administrative lederstillinger innen ulike fagområder i landbruksorganisasjonene/
privat næringsvirksomhet eller offentlig forvaltning - nasjonalt og lokalt. \"Grønn omsorg\" er et tverrfaglig
fagfelt med mange muligheter i fremtiden. Arbeid innenfor skoleverket er også aktuelt. Det er mye
internasjonalt samarbeid innen for forskningen, også med U-land. Graden kvalifiserer til å søke opptak til PhD-
utdanning.
Samarbeid:
IHA har samarbeid med en rekke organisasjoner og bedrifter innen forskning og utvikling. 4-5
husdyrorganisasjoner har noen av sine forskere/konsulenter plassert ved instituttet. Dette kommer også
studentene til gode gjennom f.eks. masteroppgaver i samarbeid med organisasjonene.
Utvekslingsmuligheter:
Vi anbefaler studentene å ta ett eller to semestre ved andre universiteter. Emnene skal godkjennes på forhånd.
Tilrettelegging for studenter fra partneruniversiteter:
UMB har utvekslingsavtaler med en rekke utenlandske universiteter.
Beslektede studier:
Læringsutbytte:
En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell
kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:  Generell kompetanse: - Rustet til å kunne sammenfatte teori og
praksis for å møte utfordringene i næring og samfunn. - Forstå hvordan rammebetingelser og naturgitte
forhold påvirker den norske husdyrproduksjonen.  Kunnskaper: - Dybdekunnskap innen ett eller flere av
fagene husdyravl, husdyrernæring, husdyretologi eller molekylærgenetikk anvendt på produksjonsdyr eller
sports- og familiedyr. - Breddekunnskap om hvordan de ulike husdyrfagene samvirker og er viktige for norsk
husdyrproduksjon samt av betydning for sports-og familiedyrsektoren.   Ferdigheter - Evnen til å fordype seg
innen ett fagfelt. - Evnen til å skrive en masteravhandling basert på egne forsøk, tilgjengelige data og/eller
litteratur.
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Lærings- og undervisningsmetoder:
Det benyttes en kombinasjon av forelesninger, ekskursjoner, øvinger, selvstudium, seminarer, studentforberedt
undervisning og selvstendige arbeider.
Evaluering av studentens læring:
Avsluttende muntlig eller skriftlig prøve eller langsgående vurderinger.
Innhold:
Studenten kan kvalifisere seg innen en av 5 studieretninger: 1. Avl og genetikk 2. Molekylærgenetikk 3.
Husdyrernæring 4. Husdyretologi 5. Sports- og familiedyr  I graden er det krav til 50 stp i husdyrfag utenom
masteroppgaven. Derav skal minst 35 stp være på 300-nivå.  25 stp av dem skal være innen studieretningens
fagområde. Masteroppgaven er vanligvis på 30 stp. 60 stp masteroppgave kan bare velges etter godkjent
søknad til undervisningsutvalget. Resten av studiepoengene er valgfrie blant emner på 200- eller 300-nivå.
Dimensjonering av studieprogrammet:
Maks. 25 studenter.
Studieveiledning:
Kvalitetssikring:
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Universell tilrettelegging:
Generell informasjon om universell utforming og tilrettelegging ved UMB kan du finne her: http://
www.umb.no/lmu/
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Master i Kjemi
Master in Chemistry
Undervisningsspråk: Norsk.

Omfang i studiepoeng: 120

Kontakt: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (IKBM), www.umb.no/ikbm Studieveileder:

studieveileder-ikbm@umb.no

Opptakskrav:
Bachelorgrad / 180 sp i kjemi, naturvitenskapelige fag, bioteknologi eller tilsvarende. Det er ønskelig
at bachelorgraden inneholder minst 80 sp i kjemi, men kandidater med emnegruppe i kjemi (60 sp
undervisningskompetanse i kjemi) er også kvalifisert. Søkere som mangler enkelte videregående bachelor-
emner må avtale en overgangsordning med studieveileder.  Det kreves karakter C eller bedre i snitt på
bachelorgraden. For bachelorutdanninger med mye praksis kan det kreves karakter B eller bedre i snitt for å
komme inn.
Samfunnsrelevans:
Kjemistudiet vil gi studentene en solid kompetanse i kjemi, som kan benyttes bl.a. til å løse miljø- og
forurensingsproblemer og til utvikling av kvalitetssikret mat, kosttilskudd og medisiner.
Fører til graden: Master

Videre utdanning og arbeid som studieprogrammet kvalifiserer til:
Kandidater med mastergrad i kjemi kan arbeide i selskaper som driver med analytisk kjemi, i industri,
forskning, utdanning og rådgivning. Studiet gir kompetanse for videre Ph.D. utdanning i Norge eller i utlandet.
Samarbeid:
Masterprogrammet inneholder emner fra andre institutter ved UMB, spesielt fra Institutt for plante- og
miljøvitenskap.
Utvekslingsmuligheter:
Studentene kan utføre sin masteroppgave eller ta masteremner ved en ekstern institusjon. Utenlandsstudier
tilpasses etter avtale med veileder og studieveileder.  Det er lagt til rette for at andre semester kan tas ved
Universitetssenteret på Svalbard.  Det anbefales at studentene benytter seg av muligheten for å dra på
utveksling, innenfor normert studietid, via universitetets og instituttets utvekslingsavtaler. Det er i tillegg mulig
med mer individuelt tilpasset utvekslingsopphold, for å få økt kompetanse på et område som verken UMB eller
partnerinstitusjonen dekker.  Utvekslingsopphold anbefales gjennomført i løpet av 1. - 2. semester. Mer om
utveskling her: http://www.umb.no/delstudier/
Tilrettelegging for studenter fra partneruniversiteter:
Undervisningen gis på engelsk ved behov. Det meste av emnelitteraturen er engelsk.
Beslektede studier:
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Læringsutbytte:
En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell
kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:  GENERELL KOMPETANSE:  - Har grundig trening i å arbeide
selvstendig; teoretisk gjennom studier av relevant kjemifaglig litteratur, praktisk gjennom masteroppgaven
og laboratorieøvelser i de fleste emner.  - Har en objektiv forståelse av vitenskapelig litteratur og kan gi både
muntlig og skriftlig fremstilling av vitenskapelige temaer og resultater.  - Kan reflektere over sentrale etiske
og vitenskapelige utfordringer, i forhold til eget og andres arbeid.  - Kan styre eget læringsarbeid knyttet til
studiet. Kan strukturere semesteret for å få en jevn arbeidsbelastning og overholde frister. - Kan anvende
sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder, for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.
- Kan gjennomføre et selvstendig og avgrenset forskningsprosjekt under veiledning og med gjennomtenkt
etisk holdning til globale skjevheter med hensyn til bruk av naturen. - Formidle større selvstendige arbeider i
faglige fora. Skal kunne det norske og engelske begrepsapparater innen fagområdet.   - Skal kunne hevde seg i
faglige diskusjoner innen sin spesialisering og skal kunne føre en diskusjon med spesialister og allmennheten.
KUNNSKAPER:  - Kan analysere faglige problemstillinger, med utgangspunkt i fagområdets historie,
tradisjoner, egenart og posisjon i samfunnet.  - Har kjemikunnskaper på internasjonalt nivå, og kan arbeide
tverrfaglig (miljø, næringsmidler, teknologi).  - Har spesialisert innsikt i et avgrenset område, gjennom
forskningserfaringen i masteroppgaven.  - Har inngående kjennskap til kjemiens vitenskapelige teorier,
terminologi og metode, og kan anvende disse.  - Har avansert kunnskap innen kjemi, og er forberedt til
forskning, undervisning og andre oppgaver som krever kompetanse inne kjemi.   - Spesialisering innenfor ett
eller flere av fagområdene: organisk kjemi,, naturstoffkjemi,, uorganisk, analytisk og fysikalsk kjemi eller
biokjemi,   FERDIGHETER:  - Kan analysere vitenskapelige data og arbeide selvstendig i laboratorier.  - Kan
utforme egne undersøkelser, innhente, bearbeide og analysere resultater, samt vurdere og presentere metoder,
feilkilder og ende opp med en objektiv konklusjon. - Kan gjennomføre tverrfaglige analyser av kjemirelaterte
problemer, og vurdere løsninger knyttet til miljø og bærekraftig utvikling, i samspill med kolleger fra
tilgrensende fagområder (matvitenskap, bioteknologi, mikrobiologi, miljøtoksikologi, medisin, økologi,
veterinærmedisin).   - Kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor det kjemiske
fagområdet. - Kan tolke sine egne resultater i sammenheng med eksisterende faglige teorier.  Kan sette dem
inn i en internasjonal, faglig kontekst.  - Kan analysere kjemifaglige problemstillinger, med utgangspunkt i
fagområdets historie, tradisjoner, egenart og posisjon i samfunnet. - Kan analysere og forholde seg kritisk til
ulike informasjonskilder, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer. Ferdigheten
oppnås både gjennom masteremner og masteroppgave.  - Kan bruke relevante metoder (laboratorieferdigheter,
statistikk) for forskning og utviklingsarbeid på en selvstendig måte. - Kandidaten kan bidra til nytenkning og
innovasjon, gjennom sin brede teoretiske og praktiske plattform, og gjennom sin spesialiserte kunnskap.
Lærings- og undervisningsmetoder:
Den teoretiske undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer eller kollokvier. Studentene
lærer eksperimentelle metoder ved selv å stå i laboratoriet, kombinert med forelesninger, seminarer og
samtalegrupper. Skriftlig eksamen er en vanlig evalueringsform underveis i studiet, men det brukes også
muntlig evaluering eller prosjektinnlevering. Masterstudiet avsluttes med innlevering og muntlig diskusjon av
en skriftlig masteroppgave, som beskriver det eksperimentelle arbeidet som er gjort.
Evaluering av studentens læring:
Studentenes kompetanse evalueres underveis i studiet, og ved slutteksamener. Det legges vekt på å teste
forståelse og bruk av tilegnet kunnskap. Det legges vekt på utvikling av selvstendighet under masteroppgaven.
Innhold:
Kjemistudiet ved UMB er inndelt i tre hovedområder; naturstoffkjemi, organisk / uorganisk analytisk kjemi
og miljø/radiokjemi. Naturstoffkjemi omfatter biologisk aktive forbindelser i planter, dyr og næringsmidler.
Analytisk kjemi omfatter bestemmelse og karakterisering av stoffer som vi omgir oss med, ved bruk av
moderne analyseinstrumenter. Miljøkjemi omfatter undersøkelser av kortids- og langtidseffekten av ulike
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kjemiske stoffer på naturen.  Masterstudiet inneholder en forskningsoppgave som består av 60 eller 30 sp
praktisk arbeid. Student og veileder fastsetter i fellesskap omfanget av og innholdet i oppgaven ved start av
masterstudiet. I tillegg til forskningsoppgaven er det obligatoriske med 30 sp emner i kjemi og 30 sp valgfrie
emner, til sammen 60 sp. Minimum 30 sp av disse må være på masternivå, og emnene skal støtte opp under det
praktiske vitenskapelige arbeidet. Dette sikrer faglig bredde og gir en fordypning innen fagområdet. Det settes
opp utdanningsplaner med god progresjon og utvikling fram mot masteroppgaven. Emnene settes opp i samråd
med veileder. Det er ikke anledning til å ha grunnemner (100-nivå) i dette masterstudiet.
Andre faglige krav:
Studenter med kun emnegruppe (60 sp kjemi) i bachelorgraden, må ta 20 sp ekstra kjemiemner i mastegraden,
utover de nevnte 30 sp i kjemi.
Dimensjonering av studieprogrammet:
Det tas opp inntil 10 studenter hver år.
Studieveiledning:
Kvalitetssikring:
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Universell tilrettelegging:
Generell informasjon om universell utforming og tilrettelegging ved UMB kan du finne her: http://
www.umb.no/lmu/ Programmet inneholder obligatoriske emner med omfattende laboratoriearbeid
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Master i Master i Matvitenskap
Master in Master of Science-Food Science
Undervisningsspråk: Norsk.

Omfang i studiepoeng: 120

Kontakt: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (IKBM), www.umb.no/ikbm

Opptakskrav:
Bachelorgrad i matvitenskap eller tilsvarende utdanning, som inkluderer minst 80 sp. studierelevante fag.
For å kvalifisere til opptak skal det naturvitenskapelige grunnlaget omfatte emner i matematikk, statistikk,
kjemi og mikrobiologi. De studierelevante fagene skal omfatte emner innen matens kjemi, mikrobiologi og
biokjemi. Studenter som mangler enkelte bacheloremner på (200-nivå), må avtale en overgangsordning med
studieveileder.
Samfunnsrelevans:
Matvitenskapelig kompetanse kan brukes til grunnforskning og anvendt forskning på matrelaterte områder.
Kompetansen er viktig for arbeid med produksjon og videreutvikling av produkter  i næringsmiddelindustrien
og tilsvarende industri, som for eksempel farmasøytisk industri. Helsefremmende komponenter i maten er
viktige for utvikling av produkter som har positive helseeffekter.
Fører til graden: Master

Videre utdanning og arbeid som studieprogrammet kvalifiserer til:
Kandidater med mastergrad i matvitenskap med spesialisering mot næringsmiddelproduksjon vil kunne
arbeide som ledere i matindustri, drive forskning og utvikling relatert til matkvalitet, matvaretrygghet og
helsefremmende komponenter i mat. Kandidater med mastergrad i matvitenskap spesialisering mat og helse
kan arbeide innen grunnforskning og anvendt forskning innenfor medisinske disipliner, innen forebyggende
ernæring, immunologi og cellebiologi, samt med produktutvikling innen mat-, farmasøytisk- og bioteknologisk
industri. Utdanningen kvalifiserer også til arbeid med kontroll og rådgivning i offentlig og privat sektor.
Master i matvitenskap kvalifiserer til videre PhD-utdanning.
Samarbeid:
Masterprogrammet inneholder emner fra andre institutter ved UMB. IMT, IPM, IØR
Utvekslingsmuligheter:
Inntil halvparten av studiet (60 sp) kan gjennomføres i utlandet hvis dette er ønskelig. UMB har
utvekslingsavtaler med flere gode universiteter i og utenfor Europa.. Utenlandsopphold kan gjennomføres når
som helst i studiet, etter avtale med studieveileder.
Tilrettelegging for studenter fra partneruniversiteter:
UMB har samarbeidsavtaler med flere utenlandske universiteter. Undervisningen i dette masterprogrammet gis
på engelsk ved behov.
Beslektede studier:
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Læringsutbytte:
En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell
kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:  GENERELL KOMPETANSE - Har en objektiv forståelse av, og
kritisk innstilling til, vitenskapelig litteratur.  - Har grundig trening i å arbeide selvstendig; teoretisk gjennom
fem års studier av matvitenskapelig faglitteratur, praktisk gjennom laboratorieøvelser i de fleste emner og
gjennom masteroppgaven.  - Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder, for å gjennomføre
avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter. Kan kommunisere og samarbeide faglig i en internasjonal studie-
eller arbeidskontekst.  - Kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt,
under veiledning, og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.  - Kan reflektere over sentrale etiske
og vitenskapelige utfordringer i matvitenskap, både i forhold til eget og andres arbeid. Kan formidle
matvitenskapsfaget både til spesialister og legmenn   KUNNSKAP - Har matvitenskapelige kunnskaper
på internasjonalt nivå, og kan arbeide tverrfaglig (statistisk, kjemisk, bioteknologisk, mikrobiologisk). Har
spesialisert innsikt i et avgrenset område, gjennom forskningserfaringen i masteroppgaven.  - Har inngående
kjennskap til matvitenskapens teorier, terminologi og metode, og kan anvende disse.   - Har avansert kunnskap
innen matvitenskap, og er forberedt til forskning, undervisning og andre stillinger som krever matvitenskapelig
kompetanse  FERDIGHETER - Kan gjennomføre tverrfaglige analyser av matvitenskapelige problemer,
og vurdere løsninger knyttet til miljø og bærekraftig utvikling, i samspill med kolleger fra tilgrensende
fagområder (statistikk, kjemi, mikrobiologi, toksikologi, medisin).   - Kan utforme egne undersøkelser,
innhente, bearbeide og analysere resultater, samt vurdere og presentere metoder og feilkilder, og ende opp
med en objektiv konklusjon.  - Kan tolke sine egne resultater i sammenheng med eksisterende faglige teorier.
- Kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, og anvende disse til å strukturere og
formulere faglige resonnementer.   - Kan bruke relevante metoder (laboratorieferdigheter, statistikk, kjemiske
og molekylærbiologiske analyser) for forskning og utviklingsarbeid på en selvstendig måte.  - Kan bidra til
nytenkning og innovasjon, gjennom sin brede teoretiske og praktiske plattform, og gjennom sin spesialiserte
kunnskap.
Lærings- og undervisningsmetoder:
Undervisningen gjennomføres med en blanding av forelesninger, muntlige presentasjoner, kollokvier,
teoretiske prosjekter, laboratoriearbeid, arbeid i pilotanlegg og ekskursjoner.
Evaluering av studentens læring:
For evaluering av studentens prestasjoner anvendes både langsgående vurderinger og avsluttende prøver.
De langsgående vurderingene omfatter innleverte rapporter og semesteroppgaver. Studentene rapporterer
fra arbeid med matproduksjon, laboratorieanalyser og deltakelse på ekskursjon. I noen emner evalueres
også kvaliteten av muntlige presentasjoner underveis. Avsluttende prøver er vanligvis skriftlig eksamen ved
undervisningsperiodens slutt, men kan også være muntlig eksamen eller prosjektrapporter.
Innhold:
Studenten kan velge mellom tre studieretninger: Produksjon og utvikling av næringsmidler, Matvaretrygghet,
kvalitet og hygiene,  Mat og helse.  Retningene Produksjon og utvikling av næringsmidler og Matvaretrygghet,
kvalitet og hygiene inneholder en obligatorisk del i næringsmiddelteknologi og anvendt mikrobiologi på 15 til
25 sp. og valg mellom 30 sp. og 60 sp. masteroppgave.  Retningen Mat og helse inneholder fordypning innen
immunologi, cellebiologi, fysiologi, ernæring, bioinformatikk og en 60 sp. masteroppgave.
Dimensjonering av studieprogrammet:
Opptil 50 studenter.
Studieveiledning:
Kvalitetssikring:
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Universell tilrettelegging:
Generell informasjon om universell utforming og tilrettelegging ved UMB kan du finne her: http://
www.umb.no/lmu/
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Master i Miljøfysikk og beregningsorientert biologi
Master in Mathematical, Physical and Computational Sciences
Undervisningsspråk: Norsk.

Omfang i studiepoeng: 120

Kontakt: Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT), www.umb.no/imt

Opptakskrav:
Bachelorgrad i realfag med 80 sp. fordypning i fag som matematikk, fysikk, statistikk eller informatikk. Inntil
10 sp. matematikk kan erstattes av programmeringsemner i informatikk. Fordelingen av matematikk-, fysikk-
og informatikkemner kan legge føringer for hvilken spesialisering som kan velges.
Samfunnsrelevans:
Masterprogrammet gir den nødvendige innsikt og kompetanse for å forstå den fysiske naturen mennesket
lever i og som samfunnet trenger for drift og nyskapning innen teknologi, næringsvirksomhet og forskning.
Programmet har tilknytning til temaområder som er sentrale for opprettholdelse og utvikling av et bærekraftig
samfunn.
Fører til graden: Master

Andre kvalifikasjoner eller sertifisering:
Studiet fører frem til graden Master i miljøfysikk og beregningsorientert biologi/ Master of Science in
Mathematical, Physical and Computational Sciences.
Videre utdanning og arbeid som studieprogrammet kvalifiserer til:
Utdannede kandidater er kvalifisert til å gå inn i det private næringslivet, i mellomstore og store
produksjonsbedrifter, ingeniørselskaper, entreprenørvirksomhet, konsulentselskaper, IT-bedrifter og
forskningsrelaterte bedrifter. Kandidaten kan også arbeide innen offentlige bedrifter eller institusjoner, som
sykehus, skoleverket, universiteter og høgskoler. Utdanningen gir relevant kompetanse for stillinger innen
offentlig forvaltning, statlige tilsyn, kommunal og fylkeskommunal forvaltning, statlige forvaltningsbedrifter
og embetsverket (departementene og fylkesmannsembetene). Graden kvalifiserer kandidater som er interessert
i forskning til å søke opptak til videre PhD-studier ved universiteter og høgskoler, også i utlandet.
Samarbeid:
Masterstudiet i matematiske realfag samarbeider om fagemner og utveksler studenter med Universitetet i Oslo,
Institutt for energiteknikk på Kjeller, og NTNU i Trondheim.
Utvekslingsmuligheter:
Fagmiljøet har gode forbindelser til flere fagmiljø som regelmessig tar i mot UMB-studenter for
utenlandsopphold. Det er aktuelt og ønskelig at studentene tar masteremner ved andre norske og utenlandske
universiteter og høgskoler. Studiet egner seg godt for å tilbringe ett av de første to semestrene ved et
utenlandsk lærested.
Tilrettelegging for studenter fra partneruniversiteter:
Studenter fra partneruniversitet vil kunne ta deler av dette studiet. Noen emner gis på engelsk og andre gis på
engelsk ved behov. Hovedtyngden av emnene gis på norsk. Studieretningen Computational Biology gis på
engelsk.
Beslektede studier:
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Læringsutbytte:
En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell
kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:  Generell kompetanse: - Kunne formidle og kommunisere faglige
problemstillinger og løsninger både overfor spesialister og allmennheten.  - Ha et internasjonalt perspektiv
på sin profesjon og kunne utvikle evne til internasjonal orientering og samhandling. - Kan gjennomføre
et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under veiledning.  Kunnskaper: - Forstå realfagenes rolle i et
helhetlig samfunnsperspektiv, ha innsikt i etiske krav og hensyn til bærekraftig utvikling, og kunne analysere
etiske problemstillinger knyttet til faglig arbeid.  - Brede matematisk-naturvitenskapelige, teknologiske og
datatekniske basiskunnskaper som grunnlag for metodeforståelse, anvendelser, faglig fornyelse og omstilling.
- Dybdekunnskap innen et begrenset felt knyttet opp mot aktiv forskning, herunder tilstrekkelig faglig innsikt
til å ta i bruk nye forskningsresultater.  Ferdigheter: - Vurdere analyseverktøy, metoder, tekniske modeller,
beregninger og løsninger selvstendig og kritisk. - Planlegge og gjennomføre en datainnsamling og dataanalyse:
innhenting, vurdering, behandling, og tolkning av data. - Kunne analysere matematiske modeller for prosesser
f. eks. i fysikk, biologi, teknikk og andre problemstillinger med utgangspunkt i en anvendt vitenskap. - Bygge
opp avanserte teoretiske modeller av prosesser i naturen og teste dem.
Lærings- og undervisningsmetoder:
Via oppgaver og prosjekter, inklusive en større vitenskaplig masteroppgave med reelle problemstillinger
og eventuelt data, skal studentene vise at de har nådd målsettingen. I undervisningsopplegget kan følgende
undervisningsformer inngå: 1) forelesninger - presentasjon av sentralt lærestoff og drøfting av særlig
interessante temaer, 2) demonstrasjoner av sentrale temaer og metoder, 3) øvingsoppgaver - innarbeide
begreper, metoder og ferdigheter, 4) gruppearbeid på temaer, metoder, prosjektoppgaver, 5) å undervise selv
i forbindelse med presentasjon av prosjektoppgaver og semesteroppgaver - i løpet av studiet skal studentene
også presentere sitt arbeid for andre i ulike fora, 6) analyser på et laboratorium, 7) deltakelse på seminarer
tverrfaglige og/eller hvor inviterte eksperter innleder/orienterer, 8) utferder og studiereiser gir innblikk i
hvordan ulike fagmiljøer, forvaltningsorganer og firmaer arbeider. IT inngår som en del av studiet og vil bli
tatt i bruk som hjelpemiddel i alle undervisningsformene.
Evaluering av studentens læring:
De fleste emner har muntlig eller skriftlig eksamen. Mange emner har semesteroppgaver hvor det gis karakter,
eller annen langsgående vurdering. Som avslutning på studiet inngår det et selvstendig arbeid som skal vise
forståelse, refleksjon og modning. Dette arbeidet vurderes underveis av veileder. I vurderingen underveis
inngår blant annet en presentasjon av arbeidet med masteroppgaven som studenten holder for veileder,
medstudenter og andre interesserte. Til slutt vurderes en skriftlig avhandling med en avsluttende muntlig
diskusjon.
Innhold:
Studiet har tre spesialiseringer studenten velger mellom:  - Fysikk (Biologisk fysikk, Energifysikk,
Miljøfysikk) - Beregningsorientert biologi  - Anvendt matematikk. Alle studenter skal som del av graden ta
60 sp. matematikk-, fysikk-, statistikk- eller informatikkemner eller beslektede emner på 200- eller 300-nivå.
Minst 30 sp. av disse skal være på 300-nivå og minst 15 av dem må være innen valgt fordypning. MATH290
er obligatorisk for mastergraden med innretning mot anvendt matematikk. Alle studenter skal gjennomføre en
masteroppgave på 60 sp og et spesialpensum på 5, 10 eller 15 sp.
Dimensjonering av studieprogrammet:
Det tas opp inntil 10 studenter pr. år.
Studieveiledning:
Kvalitetssikring:
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Universell tilrettelegging:
Generell informasjon om universell utforming og tilrettelegging ved UMB kan du finne her: http://
www.umb.no/lmu/
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Master i Miljø og naturressurser
Master in Environment and Natural Resources
Undervisningsspråk: Norsk.

Omfang i studiepoeng: 120

Kontakt: Institutt for plante- og miljøvitenskap (IPM), www.umb.no/ipm. studieveileder-ipm@umb.no

Opptakskrav:
Generell informasjon om opptak ved UMB kan du finne her: http://www.umb.no/studietilbud/artikkel/
opptakskrav   Bachelorgrad fra universitet eller høyskole eller tilsvarende (minimum 180 studiepoeng) som
omfatter: - Basiskunnskaper i naturvitenskapelige fag som matematikk/statistikk, biologi, kjemi, fysikk på
minimum 60 stp.  - Fordypning på minimum 80 stp innenfor ett eller flere av disse fagene: geologi/grunnvann,
jord/planteernæring, limnologi/hydrologi, miljøkjemi/radiokjemi, biologi/økologi, naturforvaltning/ressursfag.
Samfunnsrelevans:
Det er behov for fagpersoner som har en helhetlig forståelse av samspillet i naturen, som har en solid
kompetanse til å vurdere årsak og omfang av ulike menneskelige inngrep og som kan vurdere hvilke tiltak
som bør iverksettes ut i fra et naturvitenskapelig grunnlag. Studiet tilbyr spesialiseringer innenfor sentrale
fagområder av høy samfunnsmessig relevans innenfor naturmiljø: 1) miljøgifter og økotoksikologi, 2)
jord og miljø, 3) geologi, 4) limnologi og vannressurser, 5) Sustainable Water and Sanitation, Health and
Development. Etter endt studie skal kandidatene ha handlingskompetanse som kan bidra til å 1) bevare, 2)
reparere/tilbakeføre og 3) bruke miljøgoder og naturressursene på bærekraftig måte.
Fører til graden: Master

Videre utdanning og arbeid som studieprogrammet kvalifiserer til:
Mastergraden kvalifiserer til ledende jobber i miljøavdelinger i kommuner, fylker og staten,
interesseorganisasjoner eller jobb i ulike typer konsulentfirmaer eller institusjoner som utreder praktiske
løsninger på miljøproblemer (som utslipp, rensing og risikovurdering) både av nasjonal og global karakter.
Mastergraden kan gi grunnlag for å bli selvstendig næringsdrivende. Mastergraden kvalifiserer kandidaten
til å søke opptak til PhD-programmer innenfor fagområder innen miljø og naturressurser og kvalifisere for
rekrutteringsstillinger innen forskning.
Samarbeid:
Masteroppgaver kan også gis i samarbeid med statlige, kommunale eller private firmaer. Gjesteforelesere
benyttes i noen emner på 300-nivå.
Utvekslingsmuligheter:
Studenter har en stor grad av fleksibilitet med hensyn til å ta deler av studiet i utlandet. Det legges opp til
utveksling med læresteder som eksempelvis Universitetet i København (DK), SLU, Uppsala (S), University
of Wageningen (NL), University of Nebraska, Lincoln, USA, Lincoln University, New Zealand og UNIS,
Svalbard.
Tilrettelegging for studenter fra partneruniversiteter:
De fleste 300-emner som inngår i mastergraden kan bli undervist på engelsk ved behov.
Beslektede studier:
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Læringsutbytte:
En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i
kunnskaper, ferdigheter og kompetanse.  Kunnskaper: Vise en helhetlig forståelse av biogeokjemiske prosesser
knyttet til terrestriske og akvatiske miljøer. Vise inngående kunnskaper om samspillet i naturen med spesiell
vekt på forurensing og klimaendringer.  Ferdigheter: Anvende sin kunnskap for å bidra til: 1) bevare, 2)
restaurere, 3) stabilisere , 4) bruke miljø- og naturressursene på best mulig (bærekraftig) måte innenfor ett av
disse spesialområdene: Miljøgifter og økotoksikologi, Jord og miljø, Limnologi og vannressurser, Geologi
og Kretsløpsteknologi Gjennomføre tverrfaglige analyser av problemer og løsninger knyttet til miljø og
bærekraftig utvikling i samspill med kolleger fra andre fagområder. Analysere og forstå metoder og teorier
knyttet til miljø, klimaendringer, naturressurser og arealbruk. Analysere  faglige problemstillinger med
utgangspunkt i fagets historie, tradisjoner, egenart og samfunnsbehov. Analysere, strukturere og forholde seg
kritisk til ulike informasjonskilder og vitenskapelig litteratur innen fagområdet. Gjennomføre et avgrenset
prosjekt på en selvstendig måte i tråd med etiske normer.  Generell kompetanse: Styre eget læringsarbeid
knyttet til studiet, og vise selvstendighet ved gjennomføring av praktisk og teoretisk problemløsning. Anvende
sine fagkunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre selvstendige prosjekter. Beherske
kommunikasjon, teamarbeid og samarbeid i et internasjonalt fagmiljø ogføre en diskusjon med spesialister og
allmennheten Engasjere seg i den offentlige debatt og samtidig ha respekt og ydmykhet for andres meninger.
Gjennomføre et selvstendig og avgrenset forskningsprosjekt under veiledning og med gjennomtenkt etisk
holdning til globale skjevheter med hensyn til bruk av naturen. Formidle større selvstendige arbeider i faglige
fora. Skal kunne bruke det norske og engelske begrepsapparater innen fagområdet.
Lærings- og undervisningsmetoder:
Ved siden av forelesninger (teori) er felt- og laboratorieundervisning (praksis) sentrale i studiet. Prøvetaking,
behandling og analyse etterfølges av tolkning av data. Bearbeidede data kan anvendes til å vurdere forskjellige
tiltak og illustrere sammenheng mellom tilstandsform og biologisk opptakseffekt. Videre kan databearbeiding
gi grunnlag for å kvantifisere betydningen av ulike prosesser (modellering). Det tilstrebes god balanse
mellom selvstendig arbeid og arbeid i grupper, med presentasjon av resultater både skriftlig og muntlig.
Masteroppgaven vil utgjøre et selvstendig arbeid på 30 eller 60 stp.
Evaluering av studentens læring:
Emner med stor andel av praktiske felt- og laboratorieøvelser vil i stor grad ha en langsgående vurdering
(feltrapporter, laboratoriejournaler m.m.) både i grupper og individuelt. Semesteroppgaver (med langsgående
vurdering) utgjør enten hele eller deler av flere emner som inngår i masterstudiet. Mange av emnene på
300-nivå vil imidlertid ha en avsluttende prøve (muntlig eller skriftlig) i tillegg til selvstendig arbeid. Etter
sensurering diskuteres masteroppgaven med kandidat og sensorer, og en endelig karakter fastsettes.
Innhold:
Studiet består av fem valgbare fordypninger/studieretninger (en engelsk og fire norske): 1) miljøgifter og
økotoksikologi, 2) jord og miljø, 3) limnologi og vannressurser, 4) geologi og 5)Sustainable Water and
Sanitation, Health and Development. For alle studieretninger skal det inngå minst 30 studiepoeng på 300-
nivå og en obligatorisk masteroppgave på 30 eller 60 stp  I masterstudiet inngår følgende obligatoriske emner
innen de ulike studieretningene :  Studieretningen miljøgifter og økotoksikologi: FMI310 Miljøgifter og
økotoksikologiske effekter (15 stp), FMI312 Human miljøkjemi (10 stp). Studieretningen jord og miljø:
GEO300 Videregående hydrogeologi (10 stp) og JORD310 Globale og lokale forurensinger (10 stp).
Studieretningen limnologi og vannressurser: VANN300 og VANN301 Vannforurensning I og II (15+5
stp), VANN211 Limnologiske metoder (5 stp). Studieretning geologi: Minst to av: GEO310 Paleomiljø og
klimaendringer (10 stp), GEO311 Geologisk utferd (5 stp), GEO300 Videregående hydrogeologi (10 stp).
Studieretning Sustainable Water and Sanitation, Health and Development: THT282 Ecotecnology Basics
(10 stp), GEO220 Hydrogeology (5 stp), EDS255 Health, Environment and Development (10 stp), GEO300
Advanced Hydrogeology (10stp),THT310 Ecological and Conventional systems for Treatment of Water (15
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stp) og velg minimum ett av:  THT271 Treatment of Water and Sewage (10stp), THT280 On-site wastewater
treatment - Planning, design and impact assessment (15 stp) og  THT283 Sustainable sanitation -decentralized,
natural and ecological wastewater treatment (10stp).   For studieprogrammet kan det inngå et emne på inntil 10
stp på 100-nivå, aktuelle emner er STAT100, JORD101, KJM120 og GEO100
Dimensjonering av studieprogrammet:
Det tas opp 10-30 studenter hvert år.
Studieveiledning:
Kvalitetssikring:
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Universell tilrettelegging:
Generell informasjon om universell utforming og tilrettelegging ved UMB kan du finne her: http://
www.umb.no/lmu/  Programmet inneholder obligatoriske emner: - med omfattende feltarbeid - med
omfattende laboratoriearbeid - utferder.
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Master i Naturbasert reiseliv
Master in Nature based tourism
Undervisningsspråk: Norsk.

Omfang i studiepoeng: 120

Kontakt: Institutt for naturforvaltning (INA): www.umb.no/ina

Opptakskrav:
Søkeren må ha en bachelorgrad, eller tilsvarende, med fordypning innen et av følgende fagområder: Reiseliv,
friluftsliv, landbruksfag, miljøfag, biologiske fag, naturforvaltning, økonomi og skogfag. For søkere som er
spesielt svake innen økonomi eller biologi må det påregnes individuelle studieplaner med vektlegging av disse
fagområdene. Det kreves karakter C eller bedre i snitt på bachelorgraden.
Samfunnsrelevans:
Masterstudiet har, i likhet med Norges nye reiselivsstrategi, fokus på bærekraft, entreprenørskap og
naturopplevelser. Økt og endret etterspørsel etter unike natur- og kulturopplevelser gir nye muligheter for
næringsutvikling i alt fra bynære marker til verneområder. Utviklingen representerer samtidig utfordringer for
reiseliv, friluftsliv, samfunnsutvikling og naturforvaltning. En tverrfaglig tilnærming er avgjørende for å kunne
forstå, forvalte og utvikle det naturbaserte reiselivet.
Fører til graden: Master

Videre utdanning og arbeid som studieprogrammet kvalifiserer til:
Kandidatene vil være skikket til arbeid både i privat og offentlig virksomhet. Det kan for eksempel
være som planlegger eller utreder på kommune- og fylkesplan, eller ved å drive konsulentvirksomhet
for kommuner, organisasjoner eller selvstendige foretak og å veilede grunneiere som ønsker å satse på
naturbasert reiseliv. Tverrfagligheten i studiet gir mange innfallsvinkler til arbeid med næringsutvikling,
reiseliv og naturforvaltning innen privat og offentlig virksomhet. Det kan for eksempel være arbeid med
naturbasert reiseliv for kommuner, fylker, statlige etater eller grunneierorganisasjoner. Å starte opp egen
næringsvirksomhet eller konsulentforetak med rådgivningstjenester vil også falle naturlig for flere. Dessuten
kvalifiserer studiet for forskerutdanning og mulighet for å søke opptak til PhD-studier.
Samarbeid:
Studieprogrammet er et samarbeid mellom Institutt for Landskapsplanlegging, Handelshøyskolen ved UMB og
Institutt for Naturforvaltning. Målet med samarbeidet er blant annet å få frem etterspurt kompetanse som ikke
finnes i andre program ved å kombinere eksisterende emner på en optimal måte.
Utvekslingsmuligheter:
Studentene oppfordres til å ta et studieopphold i utlandet. UMB har utvekslingsavtaler med en rekke
universiteter over hele verden. Det er utarbeidet eksempelplaner for utveksling til våre avtaleuniversiteter
University of Alaska Fairbanks, USA og Lincoln University, Christchurch, New Zealand. Andre
avtaleuniversiteter ved UMB er: University of Iceland, Island; Wageningen University, Nederland;  Wroclaw
University, Polen; University of Guelph, Canada og CATIE - Center for academic excellence, technical
cooperation and research, Costa Rica.
Tilrettelegging for studenter fra partneruniversiteter:
Instituttet har et bredt spekter av emner som gis på engelsk, enten på fast basis eller etter forespørsel fra
studentene. Hovedkurset i naturbasert reiseliv, REIS300, blir gitt på engelsk ved behov.
Beslektede studier:
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Læringsutbytte:
En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell
kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:  Generell kompetanse: - Arbeider godt sammen med personer som
har en annen faglig bakgrunn, og opptrer analytisk og meglende i eventuelle konfliktsituasjoner. - Kan
innhente og bruke relevant informasjon i en faglig sammenheng, samt vurdere kilders pålitelighet. - Kan
kommunisere sine vurderinger og konklusjoner på en klar og overbevisende måte både skriftlig og muntlig.
Kunnskaper: - Har kunnskaper innen fagområdene reiseliv, arealplanlegging, jus, samfunnsfag/økonomi,
naturforvaltning, entreprenørskap og forskningsmetoder. - Har en handlingsorientert, tverrfaglig kompetanse
som er egnet til å vurdere markedspotensial, lønnsomhet, produksjonsforhold og økologiske, så vel som
sosiokulturelle, konsekvenser av naturbasert reiseliv. - Demonstrerer en helhetlig tilnærming til forvaltning av
naturen og de muligheter, utfordringer og konflikter som ligger i en økt bruk av naturressursene til reiseliv og
friluftsliv.  Ferdigheter: - Kan gjennomføre en foretaksøkonomisk analyse av en bedrift eller et produkt innen
naturbasert reiseliv, og analysere markedspotensialet for slike næringer. - Kan jobbe med produktutvikling
innen naturbasert reiseliv innenfor rammene av gjeldende lover og regler, og med særlig fokus på bærekraftig
bruk av naturressurser. - Kan vurdere sannsynlige miljøkonsekvenser og sosiale konflikter ved utvikling
av naturbasert reiseliv og økt bruk av natur til friluftslivsformål, og kunne iverksette tiltak for å minske de
negative konsekvensene av slik bruk. - Kan gi råd og veiledning til bedrifter og myndigheter om naturbasert
reiseliv.
Lærings- og undervisningsmetoder:
Mye av undervisningen vil være basert på forelesninger, seminar eller kollokvier med lærer til stede,
gruppearbeid/prosjekt/øvinger, selvstendig arbeid/oppgave og utferder. Det er utstrakt kontakt med nærings og
-forvaltningsaktører i forelesninger og utferder.
Evaluering av studentens læring:
Programmet er satt sammen av mange emner som hver for seg kan ha forskjellige undervisnings- og
evalueringsstrategier. Mange av emnene vil benytte langsgående vurdering med innleveringsarbeid.
Masteroppgaven utgjør 25 % av utdanningen og vil bedømmes som et selvstendig arbeid/gruppearbeid med
muntlig diskusjon.
Innhold:
Sentrale emner i studiet vil være innen faområdene; reiseliv, økologi og naturforvaltning, arealplanlegging,
sosiologi, økonomi og bedriftsetablering. Programmet består av 95 obligatoriske sp, og avsluttes med
masteroppgaven som er på 30 sp, inkludert i de 95 sp. Resterende studiepoeng er valgfrie, og det er satt opp
forslag til eksempelplaner for å gjøre det lettere å velge relevante fag.
Dimensjonering av studieprogrammet:
Studieåret 2012/2013 var rammen til programmet 16 studenter. Dette kan endres fra år til år.
Studieveiledning:
Kvalitetssikring:
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Universell tilrettelegging:
Generell informasjon om universell utforming og tilrettelegging ved UMB kan du finne her: http://
www.umb.no/lmu/
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Master i Naturforvaltning
Master in Management of Natural Resources
Undervisningsspråk: Norsk.

Omfang i studiepoeng: 120

Kontakt: Institutt for naturforvaltning (INA): www.umb.no/ina

Opptakskrav:
Søkeren må ha en bachelorgrad, eller tilsvarende, innenfor naturvitenskapelige disipliner (f.eks. biologi,
økologi, naturforvaltning, landbruksfag eller miljøfag). Det kreves karakter C eller bedre i snitt på
bachelorgraden.
Samfunnsrelevans:
Studiet tar blant annet for seg bevaringsbiologi, globale miljøutfordringer, forvaltning av vilt- og
fiskeressurser, vannressursforvaltning og ressursøkonomi. Etter fullført utdannelse skal kandidaten forstå det
økologiske og samfunnsmessige grunnlaget for naturforvaltning og kunne anvende dette i praksis.
Fører til graden: Master

Videre utdanning og arbeid som studieprogrammet kvalifiserer til:
Studiet kvalifiserer kandidaten for stillinger i offentlig naturforvaltning, som saksbehandler i kommunen,
fylkeskommunen, fylkesmannens etater eller i sentrale statlige etater. Graden kvalifiserer også kandidaten for
stillinger i næringsorganisasjoner og ideelle organisasjoner med tilknytning til bruk og vern av naturressurser
og arealer. Dessuten kvalifiserer studiet for forskerutdanning og mulighet for å søke opptak til PhD-studier
innenfor naturforvaltning eller økologi i Norge og i utlandet.
Samarbeid:
Det er samarbeid med Institutt for økonomi og ressursforvaltning innen spesialiseringen i ressursøkonomi og
med Institutt for plante- og miljøvitenskap innen spesialiseringen i vannressursforvaltning.
Utvekslingsmuligheter:
Studiet gir muligheter for et utenlandsopphold, forutsatt at studenten får tatt de obligatoriske emnene i
masterprogrammet.  Disse emnene kan tas ved UMB, eller ved utenlandske læresteder etter godkjent søknad.
Tilrettelegging for studenter fra partneruniversiteter:
Instituttet har et bredt spekter av emner som gis på engelsk, enten på fast basis eller etter forespørsel fra
studentene. Instituttet kan derfor tilby utenlandske studenter et normert studieår på engelsk innen fagområdene
naturforvaltning og økologi.
Beslektede studier:
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Læringsutbytte:
En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell
kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:  Generell kompetanse:  - Kan anvende sine fagkunnskaper og
ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og selvstendige forskningsprosjekter
innenfor naturforvaltning. - Kan kommunisere sine vurderinger og konklusjoner på en klar og overbevisende
måte, både skriftlig og muntlig.   Kunnskaper:  - Har god forståelse for det økologiske og samfunnsmessige
grunnlaget for en bærekraftig naturforvaltning. - Har en helhetlig forståelse av fagområdet, samt inngående
kunnskap om to eller flere fagfelt knyttet til fagfeltet. - Kan analysere og problematisere konsekvensene ved
bruk og vern av natur på en kritisk, grundig og tverrfaglig måte.  - Har god kjennskap til miljøforvaltningens
oppbygning, relatert lovverk, saksbehandlingsregler og samfunnsplanlegging.   Ferdigheter:  - Kan analysere
og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, både skriftlig og muntlig, og anvende disse til å strukturere
og formulere faglige resonnement, samt anvende resultatene i praktiske naturforvaltningsoppgaver.  - Kan
gjennomføre tverrfaglige analyser av problemer og løsninger knyttet til norsk naturforvaltning og utarbeide
operative forvaltningsplaner.  - Kan utrede forskjellige forvaltningsstrategier for bærekraftig utnyttelse av
naturressurser.
Lærings- og undervisningsmetoder:
Studenten tilegner seg, bearbeider, drøfter og syntetiserer avansert kunnskap gjennom på en kombinasjon
av forelesninger, seminarer, prosjektoppgaver, labrapporter, semesteroppgaver, feltkurs og utferder. Studiet
avsluttes med et selvstendig forskningsprosjekt, en masteroppgave (30 eller 60 sp).
Evaluering av studentens læring:
Evalueringsformene består av skriftlig eller muntlig eksamen, semesteroppgaver, studentforedrag samt
deltagelse på og rapportering fra obligatoriske aktiviteter. Masteroppgaven, og eventuelt spesialpensum knyttet
til denne, diskuteres med ekstern sensor tilstede.
Innhold:
Følgende emner er obligatorisk for alle studentene: Bevaringsbiologi, Praktisk naturforvaltning, Miljø og
Planlegging-- del 1, Miljø og Planlegging-- del 2, Miljørett, Norsk naturforvaltning og et emne i vitenskapelig
metode.  Studentene spesialiserer seg videre ved å ta minst to av følgende emner på 300-nivå: Viltforvaltning,
Forvalting av ferskvannsfisk, Vannforurensning I, Miljøgifter og økotoksikologi, Økologiske effekter av
globale miljøendringer, Landskapsøkologi, Økologi og forvaltning av elver og innsjøer, Naturbasert reiseliv,
Miljø-økonomi, Skogøkologi og/eller Plan- og bygningsrett.
Dimensjonering av studieprogrammet:
Det var studieåret 2012/2013 en opptaksgrense på 27 studenter til studieprogrammet. Dette tallet vil kunne
endres fra år til år.
Studieveiledning:
Kvalitetssikring:
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Universell tilrettelegging:
Generell informasjon om universell utforming og tilrettelegging ved UMB kan du finne her: http://
www.umb.no/lmu/
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Master i Plantevitenskap
Master in Plant Science
Undervisningsspråk: Norsk.

Omfang i studiepoeng: 120

Kontakt: Institutt for plante- og miljøvitenskap (IPM), www.umb.no/ipm, studieveileder-ipm@umb.no

Opptakskrav:
Generell informasjon om opptak ved UMB kan du finne her: http://www.umb.no/studietilbud/artikkel/
opptakskrav .  Bachelorgrad i plantevitenskap, biologi, bioteknologi eller tilsvarende utdanning med snitt
på C (minimum 180 sp), som inkluderer grunnleggende kunnskaper i matematikk, kjemi, plantefysiologi og
naturgrunnlaget. Studenter kan også søke plantevitenskapsstudiet med andre kombinasjoner som bakgrunn,
dette kan kreve et kortere innpassingsstudium. For studieretning Grøntmiljø forutsettes kunnskap om norske
forhold. For studenter med bachelor som landskapsingeniør ved UMB kreves kjemikunnskaper tilsvarende
KJM100.
Samfunnsrelevans:
Globalt og nasjonalt er det økt behov for kompetanse knyttet til mange områder innen plantevitenskapen,
som produksjon av planter til mat, fôr og pryd, plantehelse, produktkvalitet og helseaspekter, utvikling
av grønne nærmiljøer og anlegg for rekreasjon og idrett, vedlikehold av kulturlandskap og utvikling av
livskraftige bygder. Globalt er produksjon av nok mat og fordelingen av denne en stor utfordring samtidig
som globale klimaendringer vil påvirke mulighetene til matproduksjon på mange områder. Miljømessig har
planteproduksjonen store utfordringer og det blir stadig mer fokus på produksjonssystemet når forbrukernes
krav til valgfrihet øker.  Å øke matproduksjonen innenfor nye vilkår når det gjelder klima og miljøbelastninger
er utfordringer som vil kreve stor innsats både innen forskning, forvaltning og næring. Økende oppmerksomhet
på matens betydning for helse, og kostholdets innvirkning som sykdomsforbyggende tiltak vil kreve
stadig mer kunnskap om alle sider ved planteproduksjonen. Våre grønne omgivelser er også viktig i denne
sammenhengen, dette omfatter tilrettelegging av områder til parker, idrettsanlegg og andre grøntarealer.
Plantevitenskapsstudiet knytter det biologiske grunnlaget til planter sammen med praktisk anvendelse både
innen landbruk og grøntanlegg.
Fører til graden: Master

Andre kvalifikasjoner eller sertifisering:
Tittelen sivilagronom kan tildeles ved et bevisst valg av emner ved gjennomføring av bachelorgrad og
mastergrad i Plantevitenskap (5 år tilsammen). Studieplan for sivilagronom blir vedtatt høsten 2013.
Videre utdanning og arbeid som studieprogrammet kvalifiserer til:
Mastergraden kvalifiserer til ledende stillinger knyttet til miljø, landbruk, landskapsforvaltning (som park,
idrettsanlegg og hager). Jobb i statlig, kommunal og privat sektor som leder, rådgiver/konsulent, utredere,
produktsjef, ringleder, lektor (må ta pedagogikk). Du kan også arbeide internasjonalt (for eksempel i FAO eller
NORAD). Mastergraden vil også gi et godt grunnlag for å bli selvstendig næringsdrivende.    Mastergraden
kvalifiserer for opptak til PhD-programmer innenfor fagområdet og kvalifiserer for rekrutteringsstillinger
innen forskning.
Samarbeid:
Emner på 300-nivå og masteroppgaver er det samarbeid med forskjellige institusjoner bl.a. NOFIMA og
BIOFORSK.  Spesialiseringen Plantepatologi er et nordisk samarbeid  (NOVA).
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Utvekslingsmuligheter:
Inntil 60 sp kan gjennomføres i utlandet, fortrinnsvis i 2. og/eller 3. semester. UMB og IPM har
utvekslingsavtaler med mange relevante universiteter, eksempler er  University of Viterbo, Italia, University
of  Bordeaux, Frankrike, University of Nebraska, Lincoln, USA, Lincoln University, New Zealand m.fl.
Institutt for plante- og miljøvitenskap har kontakter med utenlandske forskningsmiljøer som kan være aktuelle
vertsinstitusjoner.  Plan for utenlandsoppholdet avtales i samråd med studieveileder .
Tilrettelegging for studenter fra partneruniversiteter:
Programmet er fleksibelt med hensyn til studenter fra andre studiesteder. Det settes opp individuell studieplan
for masterstudiet så fort studenten er tatt opp og har kontaktet oss.   Flere emner, både på 200 og 300 nivå kan
bli undervist på engelsk ved behov og når dette er markert i Studiehåndboken.  I tillegg er det mulig å ta frie
emner knyttet til programmet på engelsk og norsk. Studieretningen Grøntmiljø undervises kun på norsk.
Beslektede studier:
Læringsutbytte:
En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i
kunnskaper, ferdigheter og kompetanse: Kunnskaper: Vise en helhetlig forståelse av og innsikt i planter,
planteproduksjon, biodiversitet, vekstfaktorer, økologi- og miljøkonsekvenser knyttet til bruk av planter
til mat, fõr eller pryd og estetikk. Vise inngående kunnskaper om problemstillinger innen hele verdikjeden
og ha spesialisert kunnskap innen enkelte disipliner av plantevitenskapen.  Identifisere problemer og
presentere løsninger relatert til dyrka mark, planteproduksjon, grøntanlegg og kulturlandskap.   Ferdigheter:
Anvende sin kunnskap for å bidra til å utvikle, fornye og bruke arealer og planter på en bærekraftig måte
innenfor et spesialområde. Anvende sin kunnskap på nye områder, arbeide selvstendig og samarbeide
på tvers av fagområder med praktiske og teoretiske problemstillinger.  Analysere og forstå metoder og
teorier om samspillet mellom planter og vekstfaktorer og hvordan klima påvirker plantene. Analysere
faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagets historie, tradisjoner, egenart og samfunnsbehov. Bruke
relevante metoder og gjennomføre avanserte prosjekter. Analysere, strukturere og forholde seg kritisk til
ulike informasjonskilder og vitenskapelig litteratur innen fagområdet.  Kompetanse: Styre eget læringsarbeid
og arbeide selvstendig ved gjennomføring av praktisk og teoretisk problemløsning. Se bruk av planter og
planteproduksjon i nasjonal og global sammenheng, nå og i et fremtidsperspektiv.  Beherske kommunikasjon,
teamarbeid og samarbeid i et internasjonalt fagmiljø. Engasjere seg i den offentlige debatt på en profesjonell
måte, og samtidig ha respekt og ydmykhet for andres meninger.  Gjennomføre et selvstendig og avgrenset
forskningsprosjekt under veiledning og med gjennomtenkt etisk holdning til globale skjevheter med hensyn
til utnytting av ressurser. Formidle større selvstendige arbeider i faglige fora. Skal kunne bruke det norske og
engelske begrepsapparatet innen fagområdet. Hevde seg i faglige diskusjoner innen sin spesialisering og føre
en diskusjon med spesialister og allmennheten.
Lærings- og undervisningsmetoder:
Studiet har en bred forankring i naturvitenskapelige fag, som videre blir benyttet i anvendt plantevitenskapelig
sammenheng. Teori og praksis kombineres for å skape gode problemløsere. Studiet kombinerer forelesninger,
øvinger og demonstrasjoner i laboratorium og felt, utferder, seminarer, gruppearbeid og selvstendig
arbeid. I enkelte emner presenterer studentene selv egne og/eller gruppearbeider i plenum. Studieretning
Planteproduksjonssystemer har emner hvor flere tema er integret, dette gir en mer helhetlig forståelse av faget.
Evaluering av studentens læring:
Studiet benytter seg av både langsgående vurdering og avsluttende eksamen (skriftlig og muntlig). Evaluering
baserer seg på individuelle prestasjoner i hovedsak. Det legges vekt på studentenes evne til å arbeide
selvstendig, men også gruppepresentasjoner er gjenstand for evaluering. Emner med stor andel av praktiske
felt og laboratorieøvelser vil i stor grad ha en langsgående vurdering (feltrapporter, laboratoriejournaler m.m.)
både i grupper og individuelt. Semesteroppgaver (med langsgående vurdering) utgjør enten hele eller deler
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av flere emner som inngår i masterstudiet. Mange av emnene på 300-nivå vil imidlertid ha en avsluttende
prøve (muntlig eller skriftlig) i tillegg til selvstendig arbeid. Etter sensurering diskuteres masteroppgaven med
student og sensorer, og en endelig karakter fastsettes.  .
Innhold:
Mastergraden består av 120 studiepoeng (sp). For alle studieretninger skal det inngå minst 30 studiepoeng på
300-nivå og en obligatorisk masteroppgave på 30 eller 60 stp. Studenten må selv sette opp en utdanningsplan
i samråd med studieveileder/eventuelt i samråd med veileder i masteroppgave. Studentene må sikre at
de har de forutsatte forkunnskapene for å ta obligatoriske emner. For studieprogrammet kan det inngå et
eller to emner på totalt 10 stp på 100-nivå, aktuelle emner er  BOT130 Plantefysiologi (5 sp),  GEO100
Geologi (10 sp),  JORD101 Jordlære (5 sp) eller STAT100 Statistikk (10 sp).  Studiet består av fire valgbare
fordypninger/studieretninger (tre engelske og en norsk): 1) Planteproduksjonssystemer, 2) Plantepatologi,
3) Plantebioteknologi og  4) Grøntmiljø (norsk).  I masterstudiet inngår følgende obligatoriske emner
på 300-nivå innen de ulike studieretningene:  Studieretningen Planteproduksjonssystemer: Minimum 20
sp må velges fra følgende emner:  PJH300  Bærekraftig planteproduksjon (15 sp), PJH340  Kvalitet i
matplanter (10 s),  PJH350 Produksjonsfysiologi  i veksthus (10 sp),  BIO324  Klimatilpassing hos planter
(10 sp), PJH360 Semesteroppgave i planteproduksjon (5 sp), PLV321 Plantepatologi  (10 sp), PLV330
Samspill mellom planter og insekter (5 sp), PLV340 Ugras, biologi og samspill med kulturvekster (5
sp).  Studieretningen Plantepatologi: PLV320 Plant Pathology in a Changing World (5 stp), PLV321
Plantepatologi (10 stp). I tillegg velges minimum 5 stp av:  BIO323 Evolution in Host-Pathogen Systems
(10 sp), BIO324  Klimatilpassing hos planter (10 sp), PLV330 Samspill mellom planter og insekter (5 sp),
PLV340 Ugras, biologi og samspill med kulturvekster (5 sp). Studieretningen Plantebioteknologi: BIO321
Populasjonsgenetikk og molekylær evolusjon (10 sp). I tillegg velges minimum 10 stp fra følgende emner:
BIO320 Utviklingsbiologi (5 sp), BIO323 Evolution in Host-Pathogen Systems (10 sp), BIO350 In situ RNA
hybridisation techniques (5 sp), BIO351 Genetisk modifiserte planter -case study (5 sp).    Studieretningen
Grøntmiljø: PHG316 Grøntanlegg og landskapspleie (10 sp) og 10 sp relatert til grøntmiljø (ECOL350
Restaureringsøkologi (5 sp), LAØ370 Landskapsøkologi (10 sp), SKS300 Skogplanlegging (10 sp), PHG314
Prosjektoppgave i grøntanlegg I (5 sp), PHG315 Prosjektoppgave i grøntanlegg II (10 sp) ). I tillegg skal
emnene PHG213 Landskapsplanter, identifikasjon og egenskaper, PHG215 Landskapsplanter, etablering
og skjøtsel, PLV210 Plantevern for grøntanleggsforvaltere, LAA221 Grøntanleggsforvaltning, TMPA220
Park- og grøntanleggsteknikk, nyanlegg og skjøtsel og BOT240 Økofysiologi hos planter eller BOT200
Plantefysiologi  inngå i emneportefølje enten fra bachelorgraden eller tatt som en del av masterstudiet.
Sivilagronom: Ved bevisst valg av emner i den valgfrie emneporteføljen tildeles tittelen sivilagronom etter
endt mastergrad. Aktuelle emner fremgår av studieplanen for bachelor og master i Plantevitenskap.
Andre faglige krav:
Se pkt. 18.
Dimensjonering av studieprogrammet:
Det tas opp 10-30 studenter hvert år.
Studieveiledning:
Kvalitetssikring:
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Universell tilrettelegging:
Generell informasjon om universell utforming og tilrettelegging ved UMB kan du finne her: http://
www.umb.no/lmu/   Programmet inneholder obligatoriske emner: - med omfattende feltarbeid. - med
omfattende laboratoriearbeid -med utferder
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Master i Skogfag
Master in Forest Sciences
Undervisningsspråk: Norsk.

Omfang i studiepoeng: 120

Kontakt: Institutt for naturforvaltning www.umb.no/ina

Opptakskrav:
Bachelor i skogfag eller tilsvarende. Med tilsvarende menes for eksempel landbruksfag, miljøfag, biologiske
fag, bioteknologi, naturforvaltning, økonomi eller ingeniørfag. Studentens bakgrunn kan legge føringer for
valgmulighetene i masterstudiet. Det kreves karakter C eller bedre i snitt på bachelorgraden.
Samfunnsrelevans:
Nær 40 % av landarealet i Norge er trebevokst. Få land i Europa har mer skog per innbygger enn Norge. Skog
er en fornybar ressurs. Den er grunnlag for produksjon av trevirke, for rekreasjon og turisme, og er levested for
svært mange plante- og dyrearter.  I et globalt perspektiv har skog en sentrale rolle i spørsmål knyttet til klima
og levekår for mennesker.
Fører til graden: Master

Andre kvalifikasjoner eller sertifisering:
Den doble tittelen Master i Skogfag og Forstkandidat tildeles studenter som fullfører en utdanningspakke
over fem år. Dette betyr at bachelorstudenter må ta emnet BUS110 Eksternregnskap (10 sp). Den doble
tittelen krever i tillegg at studentene tar BUS210 Driftsregnskap og budsjettering (10 sp) og JUS201 Offentlig
saksbehandling og forvaltningsrett (5 sp) i masterstudiet.
Videre utdanning og arbeid som studieprogrammet kvalifiserer til:
Kandidatene blir kvalifisert for stillinger i skognæringen, både i skogbruket og i skogindustrien. Også
stillinger i offentlig forvaltning og innen undervisning er aktuelle for kandidater med denne utdannelsen.
Studieprogrammet er også grunnlag for forskerutdanning (PhD-studium). Kandidater kan også få
internasjonale stillinger i organisasjoner som arbeider med blant annet utviklings- og klimaspørsmål.
Samarbeid:
Det er samarbeid med Norsk Institutt for Skog og Landskap og flere institutter ved UMB i undervisningen.
Utvekslingsmuligheter:
Det er relativt stor valgfrihet i studiet, og det er rom for å planlegge utenlandsopphold i ett semester.
Tilrettelegging for studenter fra partneruniversiteter:
Institutt for naturforvaltning har utvekslingsavtaler med følgende universiteter: University of Eastern Finland,
Finland; University of Helsinki, Finland; Wageningen University, Nederland; Universidad Politecnica de
Madrid, Spania; Universidad de Lleida, Spania; Universidad de Santiago de Compostela, Spania; Albert
Ludwig University Freiburg, Tyskland; Technische Universität Munchen, Tyskland; University of Natural
Resources and Applied Life Sciences Wien, Tyskland; ISARA Lyon, Brasil; University of Minnesota, USA;
Lincoln University, New Zealand; Estonian University of Life Sciences, Estland; The Agricultural University
of Iceland, Island; Warsaw University of Life Sciences, Polen; og Mendel University of Agriculture and
Forestry, Tsjekkia.  Utover disse avtalene kan studentene benytte seg av andre avtaler som UMB har inngått.
Beslektede studier:
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Læringsutbytte:
En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å få  følgende læringsutbytte:  Generell kompetanse:
- Skal kunne arbeide med tverrfaglige problemstillinger og planleggingsprosesser knyttet til forvaltning
av skogarealer på ulike nivåer - Skal kunne analysere og syntetisere kunnskap fra fagområder som
ressursregistrering, skogskjøtsel, økonomi , treteknologi og flerbruk av skog slik at man kan utføre avanserte
arbeidsoppgaver og et selvstendig forskningsprosjekt - Skal kunne kommunisere og samarbeide godt
på tvers av fagområder, samt å kunne bidra til tverrfaglig konfliktløsning.   Kunnskaper: - Skal ha en
helhetlig forståelse og inngående kunnskap om flere fagområder innenfor skogforvaltningen - Skal kunne
utarbeide bærekraftige og helhetlige løsninger som balanserer økonomiske, miljømessige og sosiale hensyn i
skogforvaltningen - Skal kunne analysere og syntetisere kunnskap fra fagområdene skogøkologi, skogskjøtsel,
ressursregistrering, driftsteknikk, økonomi, treteknologi eller flerbruk.  Ferdigheter: - Skal kunne anvende
kunnskap fra skogskjøtsel, skogøkonomi eller treteknologi som grunnlag for å forstå andre fagområder. -
Skal kunne evaluere ulike former for skogbehandling og planleggingsprosesser knyttet til dette. - Skal kunne
planlegge og lede både operativ og strategisk virksomhet knyttet til bruk og forvaltning av skogarealer og
skogressurser. - Skal kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, både skriftlig og
muntlig, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnement
Lærings- og undervisningsmetoder:
I tillegg til forelesninger og selvstudium legges det vekt på problembasert undervisning, gruppe- og
prosjektoppgaver, seminarer, utferder og kontakt med næringen. Det legges til rette for avtaler med bedrifter
og organisasjoner i skogbruket og skogindustrien om samarbeid om prosjektoppgaver, gjesteforelesninger,
bedriftsbesøk og masteroppgaver.
Evaluering av studentens læring:
Evalueringsformene er varierte og består av skriftlig eller muntlig eksamen, evaluering av semesteroppgaver,
deltagelse på og rapportering fra obligatoriske aktiviteter, studentpresentasjoner osv. Masteroppgaven
presenteres og diskuteres muntlig med veileder og ekstern sensor tilstede.
Innhold:
I denne graden inngår følgende emner obligatorisk: SKOG300 Skogplanlegging, 10 sp, metodeemne,
SKOG302 Flerbruk i skog, 10 sp og AOS230 Organisasjons- og ledelsespsykologi, 5 sp. Graden skal utover
dette inneholde minst 20 studiepoeng i andre skogfaglige emner som gir en spesialisering innen skogskjøtsel
eller skogøkologi (SKS), treteknologi (TRE), skogøkonomi eller skogbiometri (RØP), bioenergi (FORN)
eller skogbrukets driftsteknikk (for tiden spesialisering i utlandet). Emner som er oppgitt som forutsatte
forkunnskaper for hovedemnene i studiehåndboka anbefales som fordypning, forutsatt at de er på 200- eller
300-nivå og ikke allerede inngår i bachelorgraden. Programmet skal avsluttes med en masteroppgave på 30
sp.   For studenter med utgangspunkt i annet enn skogfaglig bachelor eller tilsvarende, må følgende emner
være bestått, enten i bachelor- eller i masterprogrammet, for å få tildelt mastergraden i skogfag: SKOG250
Skogforvaltning 10 sp øvingskurs i tverrfaglig analyse 10 sp. I tillegg må minst 15 sp blant følgende emner,
eller tilsvarende, være bestått:  SKOG205, Inventering og ressurskartlegging, 5 sp.  SKOG210 Skogprodukter
og materialteknologi, 10 sp.  SKOG220 Skogbehandling og skogproduksjon, 15 sp.  SKOG230 Skogøkonomi,
10 sp.  SKOG240 Skoglig driftsteknikk og logistikk, 10 sp.
Dimensjonering av studieprogrammet:
Studieåret 2012/2013 var rammen til programmet 20 studenter. Dette kan endres fra år til år.
Studieveiledning:
Kvalitetssikring:
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Universell tilrettelegging:
Generell informasjon om universell utforming og tilrettelegging ved UMB kan du finne her: http://
www.umb.no/lmu/
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Master i Utmarksbasert næringsutvikling
Master in Nature-Based Development and Innovation
Undervisningsspråk: Norsk.

Omfang i studiepoeng: 120

Kontakt: Institutt for naturforvaltning (INA), www.umb.no/ina

Opptakskrav:
Bachelor med fordypning innen et av følgende fagområder: Skog, landbruksfag, tømmer, miljøfag, biologiske
fag, naturforvaltning, økonomi, reiseliv, ingeniørfag. For søkere som er spesielt svake innen økonomi,
teknologi eller biologi må det påregnes individuelle studieplaner med vektlegging av disse fagområdene.
Samfunnsrelevans:
Masterstudiet tar for seg muligheter knyttet til naturturisme, næringsutvikling og bruk og vern av
utmarksressurser. Norges natur- og kulturlandskap har et betydelig potensial for reiseliv, nisjeprodukter
og småskala energiproduksjon. Det globale turistmarkedet etterspør autentiske natur- og kulturbaserte
opplevelser. Nytenkning og kreativitet er en forutsetning for lokal verdiskaping og sysselsetting i distriktene.
Fører til graden: Master

Videre utdanning og arbeid som studieprogrammet kvalifiserer til:
Kandidatene vil være skikket til arbeid både i privat og offentlig virksomhet. Det kan for eksempel være som
planlegger eller utreder på kommune- og fylkesplan, eller ved å drive konsulentvirksomhet for kommuner,
organisasjoner eller selvstendige foretak og å veilede grunneiere som ønsker å satse på utmarksbasert
næringsutvikling. Tverrfagligheten i studiet gir mange innfallsvinkler til arbeid med næringsutvikling og
naturforvaltning innen privat og offentlig virksomhet. Det kan for eksempel være arbeid med næringsutvikling
og naturbasert reiseliv for kommuner, fylker, statlige etater eller grunneierorganisasjoner. Å starte opp egen
næringsvirksomhet eller konsulentforetak med rådgivningstjenester vil også falle naturlig for flere.
Samarbeid:
Studieprogrammet er et samarbeid mellom Institutt for landskapsplanlegging, Institutt for økonomi og
ressursforvaltning og Institutt for naturforvaltning. Målet med samarbeidet er blant annet å få frem etterspurt
kompetanse som ikke finnes i andre program ved å kombinere eksisterende emner på en optimal måte.
Utvekslingsmuligheter:
UMB har utvekslingsavtaler med en rekke universiteter over hele verden. Det er utarbeidet eksempelplaner
for utveksling til våre avtaleuniversiteter University of Alaska Fairbanks, USA og Lincoln University,
Christchurch, New Zealand. Delstudier ved andre universiteter er også mulig.
Tilrettelegging for studenter fra partneruniversiteter:
Institutt for naturforvaltning har utvekslingsavtaler med følgende universiteter: Universidad de Lleida, Spania;
Universidad Politécnica Madrid, Spania; ENGREF, Nancy, Frankrike; Albert-Ludwigs-Universität Freiburg,
Tyskland, Technische Universität München, Tyskland; Universität Göttingen, Tyskland; Universität für
Bodenkultur Wien, Østerrike; University of Aberdeen, Storbritannia; og Universiteit Gent, Belgia. Utover
disse avtalene kan studentene benytte seg av andre avtaler som UMB har inngått.
Beslektede studier:



Studieprogrammer ved UMB - 185

Læringsutbytte:
En master i utmarksbasert næringsutvikling skal kunne bidra aktivt til bærekraftig utvikling av ulike
næringer med utgangspunkt i de ressursene som finnes i utmark. Dette innebærer at vedkommende har
en handlingsorientert, tverrfaglig kompetanse som er egnet til å vurdere markedspotensial, lønnsomhet,
produksjonsforhold og økologiske så vel som sosiokulturelle konsekvenser av naturbasert næringsvirksomhet.
Dette innebærer følgende faglige mål:  1. Masterne skal kunne gjennomføre en foretaksøkonomisk
analyse av en bedrift eller en investering i utmarksbasert næring i Norge. De skal også kunne analysere
markedspotensialet for slike næringer og anvende begge tilnærminger i produktutvikling og rådgivning.
2. Masterne skal også kunne vurdere om slike bedrifter, investeringer og produkter er i samsvar med
gjeldende norske lover og regler. De skal også kunne vurdere om utmarksbasert næringsutvikling er etisk
forsvarlig.  3. Masterne skal kunne vurdere hvilke sannsynlige miljøkonsekvenser som følger av utmarksbasert
næringsvirksomhet, særlig av nye investeringer samt nye tjenester og produkter, og kunne identifisere
og støtte opp under former for virksomhet med akseptable eller positive miljøkonsekvenser. I tillegg skal
masterne kunne vurdere potensielle konflikter som måtte oppstå som følge av slike investeringer eller slik
produktutvikling. De skal også kunne opptre analytisk og meglende i forhold til parter som er involvert i slike
konflikter.  4. Masterne skal kunne kjenne til og anvende standard metoder innenfor økonomi, økologi, jus og
sosiologi på en selvstendig måte til å analysere utmarksbasert næringsutvikling under ulike forhold, og således
vurdere muligheter og trusler knyttet til slik utvikling.   Programmet har dessuten som mål at:  1. Masterne skal
kunne innhente informasjon og data om bedrifter, lokalsamfunn og økologiske forhold, og selv vurdere hvor
pålitelig slik informasjon er. I tillegg skal de kunne vurdere forskning av relevans for området, trekke sammen
og anvende dette i en faglig sammenheng.  2. Masterne skal kunne arbeide godt sammen med andre personer
som har en annen faglig bakgrunn enn dem selv.  3. Masterne skal kunne kommunisere sine vurderinger og
konklusjoner på en klar og overbevisende måte både til allmennheten og fagpersonell i ulike sektorer.
Lærings- og undervisningsmetoder:
Mye av undervisningen vil være basert på forelesninger, seminar eller kollokvier med lærer til stede,
gruppearbeid/prosjekt/øvinger, selvstendig arbeid/oppgave og utferder. Det er utstrakt kontakt med
næringsaktører i forelesninger og utferder.
Evaluering av studentens læring:
Programmet er satt sammen av mange emner som hver for seg kan ha forskjellige undervisningsstrategier.
Programmet er satt sammen av mange emner som hver for seg kan ha forskjellige evalueringsstrategier.
Mange av emnene vil benytte langsgående vurdering med innleveringsarbeid. Masteroppgaven utgjør 25 % av
utdanningen og vil bedømmes som et selvstendig arbeid/gruppearbeid med muntlig diskusjon.
Innhold:
Sentrale emner i studiet vil være: naturforvaltningsemner, arealplanleggingsemner, sosiologi, økonomi, etikk
og miljøfilosofi. Programmet består av 55 obligatoriske stp, og avsluttes med masteroppgaven som er på 30
stp, inkludert i de 55 stp. Alle emner er på 200- eller 300-nivå.  Programmet har 3 studeiretninger: 1) fornybar
energi,  2) arealbruk og  3) utmark og naturturisme.  De har litt varierende antall stp som fordypningskrav i
tillegg til de emnene som er obligatorisk for alle.  Endelig kommer noen valgfrie studiepoeng.
Andre faglige krav:
Ingen.
Dimensjonering av studieprogrammet:
For studieåret 2008/2009 er rammen 15 studenter.
Studieveiledning:
Kvalitetssikring:
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Universell tilrettelegging:
Generell informasjon om universell utforming og tilrettelegging ved UMB kan du finne her: http://
www.umb.no/lmu/
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Master i Økonomi og administrasjon
Master in Business Administration
Undervisningsspråk: Norsk.

Omfang i studiepoeng: 120

Kontakt: Handelshøyskolen ved UMB: www.umb.no/HH

Opptakskrav:
Bachelor i økonomi og administrasjon eller tilsvarende, med minst 80 - 90 stp. innen foretaksøkonomi,
samfunnsøkonomi, administrasjonsfag og metode, samt 30 stp. fordypning innenfor ett eller flere av disse
fagområdene. Det er kun studenter med en bachelorgrad i økonomi og administrasjon som vil få tittelen
Siviløkonom i tillegg til Master i økonomi og administrasjon.
Samfunnsrelevans:
Kandidatene kan etablere egen virksomhet eller inneha sentrale stillinger  både i privat og offentlig virksomhet
innen økonomistyring, strategi, finans og ledelse.  Dette masterstudiet gir studentene mulighet for  faglig
dybde og god innsikt i ett eller flere av områdene finans, analyse, økonomistyring, strategi og ledelse eller
samfunnsøkonomi. Denne kompetansen er ettersppurt og gir kandidatene fra masterprogrammet i økonomi og
administrasjon sentrale i bedriftenes beslutningsprosesser.
Fører til graden: Master

Andre kvalifikasjoner eller sertifisering:
Studenter som blir tatt opp på bakgrunn av en bachelor i økonomi og administrasjon vil få Siviløkonom som
sidetittel  i tillegg til Master i økonomi og administrasjon på sitt vitnemål.
Videre utdanning og arbeid som studieprogrammet kvalifiserer til:
Denne mastergraden kvalifiserer til stillinger som krever solid kompetanse innen foretaksøkonomi,
finans, strategi, organisasjon og ledelse. Kandidatenes valg av profil på studiet kan være avgjørende for
hvilke stillinger som er mest aktuelle etter endt utdanning. Aktuelle stillinger kan blant annet være innen
økonomistyring og økonomisk analyse eller innenfor organisasjonsutvikling og ledelse i privat næringsliv,
offentlige institusjoner eller i organisasjoner. Flere kandidater starter som trainee i private bedrifter.  Graden
kvalifiserer også for opptak til PhD-studier innen økonomiske og administrative fag.
Samarbeid:
UMB og Handelshøyskolen ved UMB samarbeider med de andre universitetene og høyskolene som tilbyr
økonomisk og administrativ utdanning gjennom Nasjonalt råd for økonomisk- administrativ utdanning
(NRØA).
Utvekslingsmuligheter:
Studentene ved Handelshøyskolen ved UMB blir oppfordret til å ta deler av utdanningen sin ved et universitet
i utlandet, både for faglig og for personlig utvikling. Handelshøyskolen ved UMB har mange avtaler med
anerkjente utenlandske universiteter i alle verdensdeler. Handelshøyskolen ved UMB har også en rekke faglige
kontakter med internasjonale institusjoner og staben ved Handelshøyskolen ved UMB kan være behjelpelig
med å finne fram til gode tilbud i utlandet, uavhengig av en avtale.
Tilrettelegging for studenter fra partneruniversiteter:
Mange av emnene på masterprogrammene til Handelshøyskolen ved UMB blir undervist på engelsk, eller kan
bli gitt på engelsk ved behov. Vi ser svært positivt på gjestestudenter og er behjelpelig med å lage et opplegg
som gjør en utveksling mulig.
Beslektede studier:
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Læringsutbytte:
En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell
kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:  Kunnskap:  Kandidaten skal ha solid kunnskap innen bredden
av det økonomisk-administrative fagområdet, dvs. regnskap og regnskapsanalyse, bedriftsøkonomisk
styring, finansiering og investering, organisasjon, strategi og ledelse, markedsføring, samfunnsøkonomi,  og
relevante metodefag (statistikk, operasjonsanalyse). I tillegg skal kandidaten ha en fordypning (spesialisering)
innen en av seks hovedprofiler: (1) finansiering og investering (2) økonomistyring (3) ledelse og strategi
(4)samfunnsøkonomi (5) miljø, ressurs- og (6) energiøkonomi.  Kandidaten skal ha solid kunnskap om teori
og metode særlig knyttet til det valgte fordypningsområdet.  Ferdigheter: Kandidaten skal kunne anvende de
økonomisk-administrative fagene på høyt nivå innen næringsliv, offentlig forvaltning og rådgivning, nasjonalt
og internasjonalt Kandidaten skal alene og i tverrfaglige grupper kunne utarbeide rapporter om og analyser
av relevante problemstillinger og utfordringer innen ulike bedrifter og bransjer i nærings-livet, innen offentlig
forvaltning og organisasjoner Kandidaten skal kunne utnytte fagfeltets akkumulerte erfaring og historikk
på en adekvat måte. Kandidaten skal ha en kritisk-analytisk tilnærming til etablerte sannheter  Kandidaten
skal kunne framskaffe kvantitative og kvalitative data og analysere  på en faglig solid måte. Kandidaten skal
kunne forstå og forholde seg adekvat og rasjonelt til etiske konflikter og dilemmaer på en selvstendig måte.
Kandidaten skal bidra til kreativitet, omstilling og vekst i de virksomheter, organer og organisasjoner som
han/hun vil være involvert i profesjonelt og privat  Gennerell kompetanse:  Kandidaten skal framstå som en
profesjonell fagperson innen økonomi og administrasjon Kandidaten skal kunne arbeide selvstendig over
et bredt fagfelt innen økonomi, administrasjon og ledelse. Kandidaten skal kunne utarbeide faglig solide
rapporter og analyser på ulike områder innen økonomi og administrasjon Kandidaten skal være fullt ut
fortrolig med fagområdets sentrale begreper, pågående FoU og etablerte teorier og hypotser Kandidaten skal
kunne kommunisere kompliserte problemstillinger og løsninger  både til kolleger innen fagfeltet, men også
til legfolk med saklig interesse for de foreliggende problemstillingene. Kandidaten skal kunne gå ut i ledende
stillinger innen næringsliv, organisasjoner og offentlig forvaltning.
Lærings- og undervisningsmetoder:
Studiet er bygget rundt en kombinasjon av forelesninger, seminarer og selvstendig arbeid med oppgaver under
veiledning. Innslaget av større, selvstendig oppgavearbeid er betydelig. Den avsluttende masteroppgaven er et
selvstendig forskningsarbeid utført under veiledning.
Evaluering av studentens læring:
Studentene evalueres både ved langsgående vurdering og slutteksamener, herunder evaluering av prosjekter,
presentasjoner, semesteroppgaver og studentforelesninger så vel som slutteksamener og hjemmeeksamener.
Innhold:
Studiet består av totalt 120 studiepoeng inkludert minimum 60 studiepoeng med emner på 300-nivå.
Studentene skal velge en hovedprofil (major) på 40 stp. med emner innenfor et av de følgende fagområdene:
Finansiering og investering, Økonomistyring, Strategi og ledelse, Samfunnsøkonomi, Miljøøkonomi
eller Energiøkonomi.   Innen hvert fagområde vil det være en rekke obligatoriske emner som kreves for
å kunne velge den aktuelle profilen. I tillegg skal studentene ha en støtteprofil (minor) på til sammen 30
stp. Støtteprofilen velges  fra en annen av de nevnte profilene (Minor innen gruppen samfunnsøkonomi,
miljøøkonomi og energiøkonomi kan ikke kombineres med major innen samme gruppe). Totalt 20 stp. kan
benyttes helt valgfritt. Den obligatoriske masteroppgaven utgjør 30 stp. og skal skrives som en avslutning på
studiet. Denne oppgaven må ha et tema som dekkes av hovedprofilen på studiet.
Andre faglige krav:
For de ulike emene på 300-nivå er det definert forkunnskapskrav som må være tilfredsstilt for å få adgang til
emnene. Studentene må derfor tidlig i studiet sette sammen en utdanningsplan sammen med sin studieveileder,
der alle forkunnskapskrav blir overholdt.
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Dimensjonering av studieprogrammet:
Det tas til sammen opp 110 studenter hvert år til våre tre masterprogrammer. Fordelingen av studenter på de
ulike programmene er avhengig av søknad og kvalifikasjoner.
Studieveiledning:
Kvalitetssikring:
Samarbeid:
Programmet er utformet i tråd med  Nasjonalt råd for økonomisk administrative fag (NRØA) rammeplan.
Universell tilrettelegging:
Generell informasjon om universell utforming og tilrettelegging ved UMB kan du finne her: http://
www.umb.no/lmu/
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Study programme Master 2-year English

Master in Agroecology
Agroøkologi
Language of instruction:  English.

Credits: 120

For information, contact: Department of Plant- and Environmental Sciences (IPM), www.umb.no/ipm

Admission requirements:
You can find general information on admission to UMB here: http://www.umb.no/study-options/article/
admission  Applicants must hold a Bachelor\'s degree or equivalent qualification from university-level
studies in agriculture, ecology, biology or a relevant social science. For admission to English-language
Master&acute;s programmes, one of the following special admission requirements for English apply:  a)
foundation/level 1 course in English at upper secondary school (5 weekly periods) with the mark 4 or better
(alternatively, a pass in the English Advanced course I and/or II)  b) Test of English as a Foreign Language
(TOEFL) with a result of at least 550 points for the Paper-based test (PBT), or 80 points for the Internet-based
test (IBT)  c) International English Language Testing Service (IELTS) with a score of at least 6.0  d) other
approved documentation following an individual assessment
Relevance for society:
Farming and food systems are ecologically, economically and socially important in all societies. Worldwide
there is a need for graduates who can deal with such systems, which are characterised by complexity,
multifunctionality and rapid change. The Master#\'s degree programme in Agroecology provides a
scientific and holistic basis for describing, analysing, and improving farming and food systems. Topics
include environmental, production-related, economic and social challenges in farming and food systems;
interdisciplinary approaches to dealing with complex processes of change; sustainable development in a
local and global context; ecological organic agriculture. The programme prepares students for a wide range
of positions within conventional and organic agriculture and food systems, e.g., within the advisory service,
development projects, industry sales and technical support, management of agricultural and natural resources,
environmental protection, and education.
Degree awarded: Master

The degree qualifies students for (further studies / jobs):
Graduates may be employed in the agricultural, rural development, resource management or educational
sectors.
Cooperation with other institutions:
The programme is part of the NOVA  University network cooperation and two evaluation- and planning
meetings are held annually with Nordic partners.
Internationalisation:
Possibilities for study abroad:
There are good opportunities for students to study abroad within the normal time frame of the programme.
The second and third semester of the programme can be completed in Norway or another country. NOVA
and Erasmus offer courses that may be integrated into the elective part of the programme in the second and
third semester. The most important cooperating universities are in Sweden, Denmark, Finland, Wales, Italy,
Germany, France, Netherlands and the USA.
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Learning outcomes:
A candidate who has completed the programme is expected to have achieved the following learning outcomes,
defined as knowledge, skills and competence:  Knowledge: Describe and analyze structure and function of
conventional and alternative farming and food systems.  Map and analyze different dimensions of complex
farming and food system in case studies.  Demonstrate thorough knowledge of systemic methods of analysis
of farming and food systems.   Skills:  Apply methods for systems analysis and improvement on issues
related to sustainable development of farming and food system, based on a participatory action research
approach. Carry out interdisciplinary analyses of farming and food systems and evaluate solutions related
to sustainability in collaboration with colleagues from other academic fields.  Analyze existing theories,
methods and interpretations within agroecology.  Compare different interpretations and methodologies
within the field of agroecology.  Describe the role of agroecology in relation to sustainable farming in food
systems in Norway and globally.  Read scientific articles.  Access multiple sources of information and use
these critically and creatively in analysis of issues related to the development of farming and food systems.
Carry out systems oriented action research and reflection in collaboration with academics and stakeholders in
farming and food systems.  Map and analyze conflicting goals and values in relation to sustainable farming
and food systems in the interplay between economic, social and ecological factors.  Identify and explain
ethical issues related to stakeholder involvement in research and development (action research).  Contribute
to sustainable development of farming and food system through action research including visioning, rich
picturing and action planning.   Competence:  Direct one\'s own learning by: 1.Exploring and defining learning
goals and needs 2.Making a strategy for how to achieve this 3.Continuous reflection on one\'s own learning
process and reframing of one\'s own goals and actions.  Work independently on practical and theoretical
problems, including the linkages between the two.  Apply knowledge and skills in new and complex situations
in order to carry out advanced assignments and projects.  Communicate and collaborate in academic work
in an international and multi-cultural class context and also involving diverse stakeholders in an extra-
university context.  Carry out an independent, limited research or development project under supervision and
in accordance with applicable norms for research ethics in collaboration with stakeholders in farming and food
systems.  Communicate the master\'s thesis work using the language and terminology of agroecology, both
orally and in writing.  Communicate about academic issues, analyses and conclusions in the field, both with
specialists and the general public.  Contribute to strategic development related to the complex development of
farming and food systems.  Take responsibility for contributing professionally in a work or study environment.
Review the strategic performance of teams when collaborating with stakeholders in farming and food systems.
Learning and teaching methods:
The programme starts with a semester introducing students to the structures and functions of agroecosystems,
methodology for describing, analysing and improving such systems, and individual and group-based learning.
The didactic approach is experience-based learning supported by lectures, seminars and supervision related
to project work on real-life cases. The instruction methods in later semesters depend on which courses are
chosen.
Student Assessment:
The evaluation of students\' learning is treated as an integral part of the learning process. Evaluation
emphasises the student#s\' ability to develop action competence by linking theory and practice. In the
first semester, this is evaluated on the basis of written group and individual assignments, the student#s\'
contribution to the class and oral exams. Evaluation in later semesters depends on the courses chosen.
Contents:
The program consists of the following parts:  1. An elective introduction to agroecology: The ecology of food
and farming systems (5 credits) (PAE301), web-based  2. Core courses in agroecology emphasising farming
and food systems (30 credits). Five credits at 100 level in foreign language is accepted in the degree for
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students at the M-AE program \'European master\'. The master\'s thesis is normally at 30 credits, alternatively
60 credits
Student guidance:
Quality assurance:
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Master in Animal Breeding and Genetics
Animal Breeding and Genetics
Language of instruction:  English.

Credits: 120

For information, contact: Department of Animal and Aquacultural Sciences (IHA), www.umb.no/iha

Admission requirements:
Central application procedure through the EM-ABG coordinator (Wageningen) is established. Students who
meet the following formal admission requirements will be considered:- BSc degree or equivalent degree in
Animal Science or related fields with a number of prerequisites (e.g. knowledge of Statistics and Genetics), -
Grade point average needs to be at minimum 70% of the maximum score. English at a level equivalent to the
requirements set by the TOEFL test or similar, with results approved by the International Student Office of
UMB.
Relevance for society:
Internationally, there is an increased need for candidates with a Master Degree in Animal Breeding and
Genetics. The programme is highly relevant for students who wish to work in organizations focused in the
field of sustainable animal breeding, and for further PhD studies within the field.
Degree awarded: Master

The degree qualifies students for (further studies / jobs):
The degree gives opportunities for positions majorly within organizations doing animal and aquacultural
breeding. Students with this degree are hightly demanded as Ph.D students within quantitative or/and
molecular genetics worldwide.
Cooperation with other institutions:
Wageningen University (WU) - the Netherlands, University of Natural Resources and Applied Life Sciences
(BOKU) - Austria, Agro ParisTech - France, Swedish Universiy of Agricultural Sciences (SLU) - Sweden -
The Norwegian University of Life Sciences (UMB). The EM-ABG course has been granted by the Erasmus
Mundus programme of the European Union.
Internationalisation:
Possibilities for study abroad:
Norwegian students can choose among the five partner universities. The candidates will receive a double
Master`s degree (one for each of the universities the individual student attended), if they satisfy the
requirements within each university.
Learning outcomes:
The EM-ABG will concentrate on use of quantitative and molecular genetics for animal breeding purposes.
This involves the following concepts:  - understanding of and measuring genetic variation (Statistical Genetics)
- molecular genetics and bioinformatics (Genomics) - design and evaluation of breeding programmes (Animal
Breeding) - understanding of intra-animal biological relationships (other)  A candidate who has completed the
education is expected to have achieved the following learning outcomes, defined in competence, knowledge
and skills:  Competence: - Knowledge on how to utilise theory to meet the challenges in animal breeding
and genetics.  Knowledge: - Knowledge about both quantitative and molecular genetics for animal breeding
purposes.  Skills: - How to write a master thesis based on own experiments, available data and/or available
literature.
Learning and teaching methods:
Teaching methods are varied and include lectures, laboratory exercises, field trips, group work, independent
studies, exercies and seminars by students



Studieprogrammer ved UMB - 194

Student Assessment:
Final oral or written examinations or continuous assessment.
Contents:
To receive a MSc at UMB, students have to fulfil at least 60 ECTS and minimum 30 ECTS for thesis under
(joint) supervision of UMB and one of the other partner universities. You can compose your own study plan
with several courses in quantitative and molecular genetics. Some recommended courses are: Models and
Algorithms in Bioinformatics, Genome Analysis - methodology, Molecular Genomics, Animal breeding Plans,
Theory and Application of Inbreeding Manegement.
Student guidance:
Quality assurance:
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Master in Aquaculture
Aquaculture
Language of instruction:  English.

Credits: 120

For information, contact: Department of Animal and Aquacultural Sciences (IHA), www.umb.no/iha

Admission requirements:
Bachelor degree that includes minimum: 60 credits biology, 10 credits mathematics, 10 credits chemistry/
physics and 10 credits statistics courses. English at a level equivalent to the requirements set by the TOEFL
test or similar, with results approved by the International Student Office of UMB.
Relevance for society:
The aquaculture industry word-wide develops fast with an annual increase about 10%. Productions are
estimated to be doubled in less than ten years. The industry requires leading knowledge of breeding, nutrition,
engineering, product quality, animal welfare and economics at a MSc level.
Degree awarded: Master

The degree qualifies students for (further studies / jobs):
The degree gives opportunities for leading positions within a wide part of the Aquaculture industry and related
areas like consulting and feed production. The degree also qualifies for PhD studies within several scientific
subjects.
Cooperation with other institutions:
NOFIMA and the other departments at UMB, especially Department of Mathematical Sciences and
Technology.
Internationalisation:
Possibilities for study abroad:
Sections of the programme may be completed abroad. The NOVA University network: All aquaculture and
freshwater fisheries courses that are registered at any of the other participating universities are available for the
students.
Learning outcomes:
A candidate who has completed the education is expected to have achieved the following learning outcomes,
defined in competence, knowledge and skills:  Competence: - Highest competence level within modern
aquaculture production. - Competence to solve practical problems and participate in development projects. -
High competence in animal breeding, nutrition and production technology.  Knowledge: - How to select the
best production animals and how to supply their nutritional needs in different production environments. - How
to secure animal welfare in modern farm animal production systems.   Skills: - Able to keep him-/herself up-to-
date in scientific literature and new technology. - To place practical solutions into a broader social perspective
regarding general values within society, such as utilisation of resources, environment and animal welfare.
Learning and teaching methods:
Teaching methods are varied and include lectures, field trips, group work, independent studies and exercises
and seminars by students.
Student Assessment:
Final oral or written examinations or continuous assessment.
Contents:
The Master of Science in Aquaculture consists of: 50 credits compulsory courses in aquaculture at the 200-
level within fish health, breeding and nutrition, and Special course in Aquaculture (5 credits) at the 300-
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level. In addition, 20 credits at the 300-level within fish breeding, fish nutrition or planning and design of
aquacultural facilities. Master thesis is 30 credits.
Student guidance:
Quality assurance:
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Master in Development and Natural Resource Economics
Development and Natural Resource Economics
Language of instruction:  English.

Credits: 120

For information, contact: UMB School of Economics and Business, www.umb.no/hh

Admission requirements:
A Bachelor\'s degree or equivalent degree with a major or specialization in economics (minimum of 60
credits). This includes microeconomics, macroeconomics and econometrics. Introductory courses in
mathematics and statistics are also required. This general rule can be exempted in case of other relevant
academic backgrounds.
Relevance for society:
There is a great need for policy-oriented economists who are able to integrate and apply knowledge from
resource, environmental, agricultural and development economics. This programme has an applied profile,
and students get knowledge, training and practical experience in using economic methodologies, as a bridge
between theories and real-world problems.
Degree awarded: Master

The degree qualifies students for (further studies / jobs):
Graduates of this programme may work in teaching and research institutions, in national ministries or regional
departments of agriculture, forestry, environment, and development planning, or in international organizations
and development/environment NGOs. Candidates also qualify for other positions where a Master degree in
Economics is required. This programme qualifies for Ph.D. studies as well.
Cooperation with other institutions:
This program has had an extensive cooperation with Makerere University in Uganda, Hawassa University and
Mekelle University in Ethiopia, University of Malawi and Bunda College in Malawi. The cooperation with
these and other universities in developing countries will continue.
Internationalisation:
Possibilities for study abroad:
The students on this Masters programme will have the opportunity to do field work for the thesis research in a
developing country. This field work is a core aspect of this Masters programme. It enables the students to get
first hand experience with working and doing research in a developing country. Students can also choose to
study abroad for one semester as a part of their degree.
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Learning outcomes:
A candidate who has completed the education is expected to have achieved the following learning outcomes,
defined in competence, knowledge and skills:  Competence: - Has acquired in-depth and specialized
disciplinary competence through the education in economics. - Has the required basis for participation
in research projects and for doctoral studies. - Is able to resolve work-related tasks with high-level skill
requirements. - Is able to use his/her theoretical and methodological skills in new areas.  Knowledge: - Has
advanced knowledge of economic theory as well as having solid skills in mathematical and econometric
methods. - Has comprehensive knowledge at a high level in applied development economics and environment/
resource economics.  Skills: - Methodological skills: The candidate is able to evaluate and analyze relevant
sources of information in a critical manner. The candidate is able to generate independent assessments and
develop projects under supervision. - Analytical skills: The candidate is able to formulate relevant research
questions in an independent manner as well as analyze large amounts of information through the application of
appropriate methods and according to ethical norms in research. - Dissemination of information: The candidate
is able to present information and ideas in an instructive manner to both researchers and the general public.
- Work-related skills: The candidate is able to carry out analytical and management tasks as well as assume
responsibility for such tasks in the public sector, private businesses, and voluntary organizations.
Learning and teaching methods:
The programme relies on varied learning methods, including lectures, tutorials, group assignments,
presentations and fieldwork. The program has an emphasis on student participation and on problem based
learning, with a special focus on developing the students ability to apply economic theory and methodology to
real world problems.
Student Assessment:
A variety of assessment methods are used, including final examinations, semester papers and assignments.
Contents:
The programme consists of compulsory courses in the following fields of study: Mathematics for Economists,
Econometrics, Microeconomics, Resource and Environmental Economics, Research in Development
Economics, Decision Modelling, Development Economics Micro, Development Economics Macro,
Development and Environment Economics. This comes in addition to compulsory field work, the master thesis
and elective courses.
Student guidance:
Quality assurance:
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Master in Ecology
Økologi
Language of instruction:  English.

Credits: 120

For information, contact: Department of Ecology and Natural Resource Management (INA),

www.umb.no/ina

Admission requirements:
The applicants must have obtained a Bachelor&#65533;s degree, or its equivalent, in Natural Sciences
(biology, ecology, agricultural or environmental sciences) with basic knowledge in statistics/research methods.
Relevance for society:
Challenges due to human impact on the environment require a deep knowledge of ecology. The study
programme educates graduates with a high competence in ecology, with the idea to facilitate this competence
through teaching and cooperation with other professional groups, and by using it in research and development
work.
Degree awarded: Master

The degree qualifies students for (further studies / jobs):
In Norway and Europe, this education provides the competence to obtain positions within public management,
non-governmental business organisations and organisations with the need for employees with high competence
in ecology. With pedagogical training, graduates can also work in the Norwegian school system.   In
developing countries, the opportunities include jobs in protected areas, positions in ministries and regional/
local offices, NGOs, consultancies, teaching, environmental/rural/agro development agencies or working as
planners and conservationists.  The programme qualifies graduates for Ph.D. studies in ecology in Norway and
abroad.
Cooperation with other institutions:
INA has close collaborations with many universities and other institutions abroad. A number of the students on
the program come from collaborating institutions for instance in Asia and Africa.
Internationalisation:
Possibilities for study abroad:
The course allows for the possibility of studying abroad, provided the student takes the compulsory subjects
in the Master&#65533;s degree programme. These subjects can be taken at UMB or at another college or
university abroad, subject to approval. The field work in tropical ecology and management of natural resources
is conducted in a tropical or sub-tropical area and lasts for 3-6 months.
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Learning outcomes:
The candidate will through an in-depth understanding of ecological and evolutionary processes, and a solid
basis in scientific methodology and statistics, be able to analyse current ecological issues in a critical and
thorough manner.  The students choose between two main directions.1) General Ecology The candidate
will have advanced theoretical knowledge of ecological science and the possibility to specialise in topics
like evolutionary ecology, population ecology, behavioural ecology or plant ecology. Upon completion the
candidate has conducted an independent research study analysing the results using scientific methods.  2)
Tropical Ecology and Management of Natural Resources  The candidate will have advanced knowledge
of tropical ecosystem and how these are managed from an ecological as well as human perspective. Upon
completion the candidate will know the importance of biodiversity for ecosystem functions, how to manage
biodiversity and the main treats to species extinction.The students will gain in depth knowledge and
understanding of species interactions within and between trophic levels. The candidate should be able to
apply knowledge on harvesting of wildlife and fishery resources. The candidates will have knowledge about
recent theories applications of community based natural resource management and be able to apply biological
principals in restoring terrestrial and aquatic ecosystems. Upon completion the candidate has conducted an
independent study in a tropical area and analysed the results using scientific methods.
Learning and teaching methods:
Teaching and evaluation methods consist of lectures, student assignments, study groups, seminars, and oral
and written presentation of work, fieldwork and completion and reporting of the individual research project
(Master\'s thesis).
Student Assessment:
The types of evaluation include written and oral exams, semester assignments, participation in and reporting
from compulsory activities, and student presentations. The Master\'s thesis and the special syllabus related to it
are defended with an external examiner present.
Contents:
The following courses are compulsory for all students: Conservation Biology and Scientific Methodology
in Ecology and Management of Natural Resources. For students with weak statistical background a course
in statistics is recommended.   In addition for students that follow the study direction General Ecology:
Global Change Ecology, Genetic Basis of Biodiversity and at least one of the following 300-level courses:
Photobiology, Pollination and Reproductive Ecology of Plants, Molecular Evolution, Ecological Entomology,
Behavioural and Population Ecology, Landscape Ecology, Ecology and Management of Rivers and Lakes,
Environmental pollutants and Ecotoxicology or Restoration Ecology.  In addition for students that follow
the study direction Tropical Ecology and Management of Natural Resources: Tropical Ecosystems and
Biodiversity, Ecology and Management of Natural Resources in the Tropics, Restoration Ecology and
Community Based Natural Resource Management.
Student guidance:
Quality assurance:
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Master in Ecology
Ecology
Language of instruction:  English.

Credits: 120

For information, contact: Department of Ecology and Natural Resource Management (INA),

www.umb.no/ina/

Admission requirements:
The applicants must have obtained a Bachelor?s degree, or its equivalent, in natural sciences, with solid
knowledge of ecology and ecological processes.  Applicants must demonstrate English language ability in
accordance with the UMB regulations for programmes taught in English.  Applicants must have obtained a
minimum grade point average (GPA) of C (in Norwegian scale) or equivalent from the specialization in their
degree.
Relevance for society:
Challenges due to human impact on the environment require a deep knowledge of ecology. The study
programme educates graduates with a high competence in ecology, with the idea to facilitate this competence
through teaching and cooperation with other professional groups, and by using it in research and development
work.
Degree awarded: Master

The degree qualifies students for (further studies / jobs):
In Norway and Europe, this education provides the competence to obtain positions within public management,
non-governmental business organisations and organisations with the need for employees with high competence
in ecology. With pedagogical training, graduates can also work in the Norwegian school system.   In
developing countries, the opportunities include jobs in protected areas, positions in ministries and regional/
local offices, NGOs, consultancies, teaching, environmental/rural/agro development agencies or working as
planners and conservationists.  The programme qualifies graduates for Ph.D. studies in ecology in Norway and
abroad.
Cooperation with other institutions:
INA has close collaborations with many universities and other institutions abroad. A number of the students on
the program come from collaborating institutions for instance in Asia and Africa.
Internationalisation:
Possibilities for study abroad:
The course allows for the possibility of studying abroad, provided the student takes the compulsory subjects
in the Master?s degree programme. These subjects can be taken at UMB or at another college or university
abroad, subject to approval. The field work in tropical ecology and management of natural resources is
conducted in a tropical or sub-tropical area and lasts for 3-6 months.
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Learning outcomes:
A candidate who has completed the education is expected to have achieved the following learning outcomes,
defined in competence, knowledge and skills:  GENERAL ECOLOGY:  Competence:  - Has developed
good skills in the communication of scientific information to scientists, to natural resource management
authorities and to the general public.  - Is able to use his/her knowledge and skills on new scientific areas to
carry through advanced tasks and independent research projects.   Knowledge:  - Has a thorough knowledge of
ecological theories and factors that regulate the structure and diversity of ecosystems.  - Has a comprehensive
understanding and in-depth knowledge of two or more areas related to general ecology.  - Has in-depth
knowledge of nature?s complexity, and the adaptability of life.  - Has up-to-date knowledge on global
environmental change and how it affects organisms and ecosystems.   Skills:  - Can plan and conduct advanced
scientific field work in an independent way, as well as evaluate, analyze and synthesize the data afterwards.  -
Can apply new information to analyze ecological problems.  - Can use ecological principles and knowledge in
an applied perspective; such as in nature conservation and the management of natural resources.  TROPICAL
ECOLOGY AND NATURAL RESOURCE MANAGEMENT:  Competence:  - Has developed good skills in
the communication of scientific information to scientists, to natural resource management authorities and to the
general public.  - Is able to use his/her knowledge and skills on new scientific areas to carry through advanced
tasks and independent research projects.   Knowledge:  - Has an in-depth knowledge of tropical ecosystems,
ecological processes and the interactions between humans and ecosystems.  - Has an understanding of the
ecological challenges that tropical areas are facing today.  - Has knowledge of the significance of biodiversity
for ecosystems and underlying causes for the loss of biological diversity.  - Has a deep and comprehensive
understanding and in-depth knowledge of tropical ecology and natural resource management as a field of
study, in addition to its accompanying research areas.   Skills:  - Can plan and conduct advanced scientific field
work in an independent way, as well as evaluate, analyze and synthesize the data afterwards.  - Can evaluate
results from scientific research and utilize these in practical management.  - Can use biological principles in
the restoration of terrestrial and aquatic ecosystems.  - Is able to develop operative management plans which
balance human need for natural resources and the carrying capacity of nature.
Learning and teaching methods:
The student learn, process, discuss and synthesize advanced knowledge through a combination of lectures,
seminars, project reports, lab reports, term papers, and field work. The study is completed with an independent
research project (Master\'s thesis, 60 ECTS).
Student Assessment:
The types of evaluation include written and oral exams, semester assignments, participation in and reporting
from compulsory activities, and student presentations. The Master\'s thesis and the special syllabus related to it
are defended with an external examiner present.
Contents:
The following courses are compulsory for all students: Conservation Biology and Methods in Natural
Sciences. For students with weak statistical background a course in statistics is recommended.   In addition
for students that follow the study direction General Ecology: Global Change Ecology, Genetic Basis of
Biodiversity and at least one of the following 300-level courses: Photobiology, Molecular Markers for Plant
Genomics, Ecological Entomology, Behavioural and Population Ecology, Landscape Ecology, Ecology and
Management of Rivers and Lakes, Environmental pollutants and Ecotoxicology or Restoration Ecology.  In
addition for students that follow the study direction Tropical Ecology and Management of Natural Resources:
Tropical rainforest ecology and conservation, Ecology and Management of Natural Resources in the Tropics,
Restoration Ecology and Human Wildlife Interactions.
Student guidance:
Quality assurance:
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Master in Economics
Samfunnsøkonomi
Language of instruction:  English.

Credits: 120

For information, contact: UMB School of Economics and Business: www.umb.no/HH

Admission requirements:
Bachelor\'s degree in Economics or equivalent.
Relevance for society:
Modern economics is characterized by complexity and rapid changes. Decision-makers in both the private
and public sector demand an ever higher degree of the information that renders it possible to make the
right decisions. Economists hold theoretical and methodological knowledge which equips them to function
as premise providers in such situations.   The programme provides comprehensive training in economic
approaches, theories, topics and methods. This degree qualifies for work with economic analyses within
business and public administration. It also qualifies for further studies at doctoral level.
Degree awarded: Master

Other qualifications or certification:
Master of Science in Economics
The degree qualifies students for (further studies / jobs):
A degree in economics provides excellent employment opportunities in private as well as public sector.
Typical tasks in the public sector are planning,  monitoring the economy and assessment of social impacts
of government measures. Typical tasks in private sector are forecasts of macroeconomic development
(employment, inflation, interest rates, exchange rates), reporting for banks, other companies and organizations,
including analysis of developments in specific sectors or markets. There are also many economists in
international organizations, where appropriate tasks include trade, globalization and development. Program
also qualifies for admission to doctoral studies (PhD) in economics.
Cooperation with other institutions:
The department is a member of the National University Board for Economics and cooperates with other
universities.
Internationalisation:
Possibilities for study abroad:
UMB School of Economics and Business highly recommends its students to include a semester or a year
of studying abroad in their education. The department and the university have exchange agreements with
universities in Europe and the USA on the master\'s level.
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Learning outcomes:
Knowledge:  Get extensive training in economic theory and analysis, in accordance with national and
international standards. Acquire advanced theoretical and applied knowledge within at least one of the
following areas of specialization:  - Environment and Resource Economics - Development Economics -
Energy Economics - Financial Economics - Trade and Commodity Markets  Skills:  This MSc is an in-depth
master\'s programme and the students are expected to acquire:  - A thorough Economic competence in theory
and methodology. - Ability to use these theories and methods on real world problems and current issues.
Such as: - climate change - rural development - increasing food prices - financial crisis - renewable energy
Some of the areas of specialization are specifically designed to address the challenges of environment and
sustainable development:  - Environment and Resource Economics - Development Economics - Energy
Economics  - Critical discussion is used actively in lectures, together with recent research showing various
views within the same academic field or issue.   - Students understand how economic theories and methods
have evolved over time to reflect how societies have changed. Globalization and technological change have
had great impact on all fields of economic thinking. - Critical use of various sources, theories and conclusions
are a central part of the applied parts of several courses in the MSc program. - Through assignments, term
papers and thesis students learn to review economic literature, apply relevant micro- and macro economic
theories and employ appropriate economic methods.  - Economics is about the use and distribution of scarce
resources. Thus ethical issues become a central part of most subjects, particularly, Environment, Natural
Resource Management and Development related subjects.  - Students use economic theory and methodology
to analyze real world problems. They are also encouraged to use their own personal believes and interests
when they analyze and draw their own conclusions.  - Through the mandatory subjects within advanced Micro-
and Macroeconomics, Econometrics and Mathematics the students obtain theoretical and methodological
knowledge meeting international standards for MSc degrees in Economics.  General Competence:  - After
finishing this MSc program, students are qualified to participate in PhD programs in economics.   - MSc thesis
prove the ability to work independently and stimulate their academic curiosity. - Students can undertake and
analyze specialized and concrete economic problems on their own. - Students have acquired a comprehensive
and advanced micro- and macroeconomic and econometric tool box and have learned to use these tools to
analyze applied problems.  This will also enable the students to apply these tools in new areas. - Communicate
and collaborate within the field of economics in an international study- or work context. Students learn to work
independently in accordance with ethical norms for research. - Communicate and analyze relevant economic
literature, concretize economic problems, and have insights into how you draw the connection between theory
and empirical conditions. - Using economic models and communicating both the underlying assumptions of
these models as well as the results from theoretical and model-based analysis both with specialists and the
general public.
Learning and teaching methods:
Combination of lectures, seminars and independent work on exercises. Considerable use of independent study
and semester assignments. Teaching is based on traditional theories, up-to-date research and issues of current
interest. Academic discussions make up an important part of the learning experience. The final master\'s thesis
is a supervised, independent work of research.
Student Assessment:
Continuous student assessment (assignments and oral presentations) and oral and written examinations. The
ability to structure complex problems and a scientific approach to problem solving are important assessment
criteria.
Contents:
The degree consists of 120 credits, including the 30-credit master\'s thesis. Compulsory courses amount
to 50 credits, and include mathematics for economists, microeconomics, econometrics, macroeconomics.
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The various specializations additionally include a few compulsory courses in order to ensure the student\'s
academic profile.
For the various 300-level courses, required previous knowledge is defined. It is therefore important that
students plan their studies well ahead of time, to ensure that they take the courses necessary for higher-level
studies.
Student guidance:
Quality assurance:
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Master in Feed Manufacturing Technology
Feed Manufacturing Technology
Language of instruction:  English.

Credits: 120

For information, contact: Department of Animal and Aquacultural Sciences (IHA), www.umb.no/iha

Admission requirements:
Candidates with academic qualifications at BSc level or similar may apply. Furthermore, applicants must
document knowledge in written and spoken English at a level equivalent to the requirements at TOEFL 6.0 or
similar, with results approved by the International Student Office of UMB. Applicants must have university
level courses with a total of 180 ECT in basic knowledge in biology, chemistry/physics, mathematics and
statistics.
Relevance for society:
Feed manufacturing is a significant global industry. The study program offers combined knowledge about
feed processing and feed ingredients in relation to the animals\' nutrient requirements, as well as key topics in
management of feed industries. The transfer of theoretical knowledge into practical application is emphasized,
and facilitated by active use of UMB\'s Centre for Feed Technology as a teaching tool. Different domestic
animals, including fish and companion animals have different requirements, both for composition, quality,
and processing of the feed, and the program gives a unique introduction to these topics. This combination of
topics qualifies candidtaes from the program as leaders both in ingredient and feed industries.   The teaching
is research based, and the students become skilled in scientific thinking during their education. Many of the
candidates also find employment with R&D in feed processing and feed ingredient science, both in academia
and industry.
Degree awarded: Master

The degree qualifies students for (further studies / jobs):
The study qualifies for relevant leading positions within the feed manufacturing industry. The Master\'s degree
also gives possibilities for PhD studies within feed manufacturing technology.
Cooperation with other institutions:
The study program is coordinated with Zhejiang Ocean University in China.  Lectures and lab. experiments are
in cooperation with Centre for Feed Technology, Department of Mathematical Sciences and Technology and
Department of Chemistry, Biotechnology and Food Science.
Internationalisation:
Learning outcomes:
A candidate who has completed the education is expected to have achieved the following learning outcomes,
defined in competence, knowledge and skills:  Competence: - High competence within technologies used in
modern feed production. - High, research based competence within the interaction between processing and
nutritional value of feed, both for monogastric production animals, fish, companion animals, and ruminants. -
Competence within quality assurance and management of economy and personnel.   Knowledge: - Operation
of different technological units in industrial raw material and feed processing. - Interpretation and use of new
results from research to develop new feed production concepts.  - Experience from processes both for design
and optimizing feed production units, as well as planning and conducting experiments in feed technology.
Skills: - Practical understanding of both feed ingredients and feed processing. - Practical experience from all
types of processing commonly used in industrial production of feed. - Experience in selection of ingredients
and processing optimized for different animals, such as monogastric production animals, fish, companion
animals and ruminants.
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Learning and teaching methods:
The programme applies a wide range of teaching methods, such as laboratory practice, lectures, excursions,
independent studies, exercises, seminars and teaching by students.
Student Assessment:
Examinations, individual reports and group work.
Contents:
3 semesters of teaching and a final semester with thesis work of 30 credits. The programme is based on a series
of compulsory core subjects (55 credits). Students may complete the remaining 35 credits by choosing other
subjects offered at the Norwegian University of Life Sciences (UMB). Total: min. 120 credits.
Student guidance:
Quality assurance:
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Master in International Development Studies
Internasjonale utviklingsstudier
Language of instruction:  English.

Credits: 120

For information, contact: Department of International Environment- and Development Studies -

Noragric, www.umb.no/noragric

Admission requirements:
Bachelor \'s degree or equivalent education in any field relevant to development studies, economics, political
science, biology, teaching, anthropology, resource management, journalism, geography, etc.
Relevance for society:
Global and local problems related to poverty, environment and social conflicts are central challenges for
the world\'s population in general, and for policy formulators, development practitioners and academics
specifically. The programme offers a broad understanding of social science perspectives of societies,
development, and change, as well as more specialised approaches to poverty reduction, conflict avoidance, and
sustainable resource management. A problem and process oriented learning approach in the program provide
the students with crucial resrouces and instruments in the transformation of knoweldge into plans, projects,
policies and critique. Job opportunities can be found in academia, in government agencies, in national and
international development and environmental organizations and in private consultancy agencies.
Degree awarded: Master

The degree qualifies students for (further studies / jobs):
Graduates will be eligible to apply for further studies at the Ph.D. level within the field, both nationally and
internationally. Noragric offers a Ph.D. programme within Development Studies that is well suited. Students
compeleting the program qualify for jobs in government institutions, in national and international development
and environmental organizations, and in private consultancy companies.
Cooperation with other institutions:
EDS 255: HEalth, the environment and development is taught in collaboration with COMSATS-Pakistan,
and mainly by the means of  video conference technology. EDS 360: Conflict and development is taught in
collaboration with IØR and ILP. The field courses: EDS 384 and EDS 387 are taught in collaboration with
SUA - Tanzania and IDS-Jaipur, India.
Internationalisation:
Possibilities for study abroad:
Most students do thesis research in another country than Norway, and many in countries in the Global South.
During the third semester students attend a 15-credit field course for the time being at partner institutions in
Tanzania and India. Internships and/or student exchange to partner universities are alternatives to the field
course.
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Learning outcomes:
After completing this study program the students should have the following competences:  Knowledge:
Understand the meaning of development, the various approaches and theories related to the dynamics of
development, and the critique of these. A specialized insight into a particular area of development, for example
poverty, food security or institutions. Knowledge of theories and knowledge of understanding of different
concpetions of development, including the disciplinary and interdisciplinary interpretations.  Skills: Utilize the
competence in planning and carrying out field research, project management and development work, critically
assess new academic developments, within the development studies field as well as polivy directions. Carry
out interdisciplinary analyses of development issues and evaluate past experience of various policy instruments
in collaboration with colleagues from other academic fields. Use various understandings and methods of
social relations and drivers of change. Analyse old and new directions within social sciences in understanding
poiverty, wealth accumulation, rights evolution and conflict. Evaluate and use primary, secondary and tertiary
sources of data. Develop a critical perspective on power relations, ethical issues and conflicts of vallues related
to social and environmental processes of change. Contribute to social innovation and propose new solutions
to development challenges. General competence: Plan and carry out independent research, develop innovative
resarch questions and engage critically and informed in policy formulation and project development.  Solve
independently theoretical and methodological and project and policy problems. Apply knowledge in new
settings such as development, private sector management or teaching. Participate in networks, negotiations and
public debates, and be able to collaboarte with people from different cultural backgrounds and academic fields.
Learning and teaching methods:
The overarching approach to learning in the programme is problem-based and process-oriented. This implies
that in many of the core courses, the students will be given responsibility for developing assignments, finding
information, and deciding on the form of the presentation. Problem-based work will usually take place in a
group setting. The development of collaborative and communicative skills is a central topic in the programme,
and problem-based learning within groups is an effective means of learning in this context. This type of work
will also form the basis for continual evaluation of students. However, most of the courses will not solely rest
on problem-based and process-oriented learning, but will include a mixture of teaching and learning methods
and approaches. These will include lectures, seminars, tutorials, and individual work. Teaching and learning
methods will also vary somewhat according to the specialisation the student is following.
Student Assessment:
Most courses use different evaluation methods. In some, student work is evaluated continuously on a pass/fail
basis, while the final grade is determined by a final examination or a semester assignment. Other courses will
only have a final examination or a single semester assignment.
Contents:
The programme is normally of two-year duration. The programme consists of relatively few core corses;
Introduction to Development Studies, Development Theory and Policy, two methods courses and one field
course in Uganda/ Nepal. In addition, the students will combine elective courses according to interests.
All courses given by Noragric are preapproved. It is also possible to take courses at other departments and
universities, although such courses must be approved in each case. A 30 or 60 credit master thesis based on
individual data collection, is mandatory.
A minimum of 30 course credits must be at 300 level, and maximum 10 credits can be at 100 level. At least 30
credits must be taken at Noragric.
Student guidance:
Quality assurance:
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Master in International Environmental Studies
Internasjonale miljøstudier
Language of instruction:  English.

Credits: 120

For information, contact: Department of International Environment and Development Studies

Admission requirements:
Bachelor\'s degree or equivalent education in fields relevant to natural and social aspects of environmental
studies (e.g., ecology, agriculture, wildlife management, economics, development studies, political science,
sociology, geography, social anthropology etc.)
Relevance for society:
All humans depend on the Earth\'s ecosystems and the services they provide, for food production, water
supply, a healthy environment, suitable climate, spiritual well-being and aesthetic pleasure. The rate at
which people have changed the ecosystems during the last fifty years is by many considered alarming. In this
situation a sustainable future will depend not only on our ability to understand the ecosystems, but also on
our realisation of how human societies interact with the environment. Thus, sustainable development depends
on competent analytical and management capacity both in the public sector and in civil society. To build the
capacity needed to ensure long-term ecosystem services, students will explore complex relationships between
society and the environment. Graduates are expected to contribute with integrated and innovative solutions
to far-reaching problems, fostering action and change to meet socio-economic and bio-physical challenges.
Job opportunities can be found in government agencies, environmental organisations, private consulting
companies, and national and international development agencies.
Degree awarded: Master

The degree qualifies students for (further studies / jobs):
Graduates are qualified to apply for Ph.D. programmes in the area of environment, development and
governance. Students qualify for jobs in government institutions, environmental organizations, private
consultancy companies and in national and international development agencies.
Cooperation with other institutions:
Elective and recommended courses for the programme are given by six other departments at UMB.  Language
courses are offered through Østfold University College.
Internationalisation:
Possibilities for study abroad:
Most students do thesis research in other countries than Norway, and many in countries in the Global South.
During the third semester (Aug.-Sep.), students attend a 15-credit field course for the time being at partner
institutions in Tanzania and India. Internships and / or student exchange to partner universities are alternatives
to the field course.
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Learning outcomes:
After completing this study program the students should have the following competences: Knowledge: A
common understanding of socio-environmental relations and the drivers of environmental change. A critical
ability to analyze complexity. A specialized insight into one of two areas: 1) resource rights and governance,
or 2) food security, transformation of agriculture and climate change. Demonstrate knowlegde of theories
and knowledge of understanding concerning environmental change.  Skills: Utilise their competence in
planning and carrying out of field research, project management and development work. Critically assess
new academic developments within the environmental studies field as well as policy directions. Carry out
interdisciplinary analyses of environmental change and evaluate solutions related to socio-environmental
relations in collaboration with colleagues from other academic fields. Use various understandings and methods
of socio-environmental relations and drivers of change in fieldwork. Analyse new directions within social and
natural sciences in understanding climate change, biodiversity loss and environmental degradation. Evaluate
and use primary, secondary and tertiart sources of data in the elaboration of papers and specific arguments and
with correct use of references. Develop a critical perspective on power relations, ethical issues and conflicts
of values related to environmental change.  General competence: Plan and carry out independent research,
develop innovative research questions and engage critically and informed in policy formulation and project
development. Solve theoretical and methodological and project/policy problems independently. Apply insights
and knowlegde in new settings, such as development or environment management, teaching or business.
Engage in public debates, in media, in voluntary organizations, community meetings, popular dissemination
and in meetings with policy makers. Contribute to dveloping solutions for environmental problems by bringing
out strategic development and insitutional issues, project collaboration and create and lead networks and
centres. Building reserarch teams and inter-personal communication cross cultures and across academic fields.
Learning and teaching methods:
Teaching methods in the IES programme include lectures, problem-based learning, Internet-supported
teaching, group work, fieldwork and seminars. Inreased emphasis is placed on communication skills and
ability to search for and evaluate information. Seminars allow students to develop skills in analysing, applying
and presenting ideas. Student interaction for constructive critisism and praise is considered important for
preparing them for effective, cross-cultural work situations. Case studies given by guest lecturers and study of
current research articles provide an up-to-date learning environment.
Student Assessment:
Courses are evaluated through various combinations of final examinations, term papers, and oral presentations.
Contents:
The master programme is a two-year, full-time programme of study consisting of basis of mandatory courses;
An intro core course (10), and research methods course (15) and a field course (15). The students choose one
of two specializations which consists of mandatory courses (20), approved elective courses (0 or 30) and a
master thesis (30 or 60).   Basis: EDS 303: Introduction to international environmental studies, EDS 312:
Research methods, EDS 384/387 field courses in India and Tanzania.  Specializations: Option 1: EDS 346:
National environmental governance, EDS 347: International environmental governance, EDS 304: Political
economy - institutions and the environment + electives. Option 2: EDS 355: Climate change and development,
new course on food securtiy + electives.
A minimum of 30 course credits must be at 300 level, and a minimum of 30 course credits must be taken at
Noragric. Maximum 10 credits can be at 100 level. Apart from the above requirements, the study programme
is open concerning choice of courses at Noragric. Courses taken at other departments and universities require
approval. Two study paths within the programme with focus on environmental policy or sustainable land use
are timetable secured.Students are encouraged to participate in relevant professional fora/seminars elsewhere.
Noragric has a tradition of supporting social activities that can also be of professional interest/relevance.
Student guidance:
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Quality assurance:
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Master in International Relations
Internasjonale relasjoner
Language of instruction:  English.

Credits: 120

For information, contact: Department of International Environment and Development Studies http://

www.umb.no/noragric

Admission requirements:
A bachelor degree or equivalent qualification in political science, development studies, the social sciences,
theology, humanities, strategic studies, law. The bachelor must contain an introduction course in methods for
social sciences, or other equivalent qualifications.
Relevance for society:
Entering the twenty-first century, the world has been confronted with a new set of international relations
challenges, notably globalization, poverty, environment and climate change. A master degree in International
Relations will prepare students for the new global reality by providing an understanding of how ideology,
culture, environment, power balance, religion, war and conflict influence international interactions between
states, people and persons.Job opportunities can be found in academia, in government agencies, in national and
international organizations, and in private consultancy agencies.
Degree awarded: Master

The degree qualifies students for (further studies / jobs):
Graduates will be qualified for positions in public and private institutions where international cooperation
is important, such as international environmental negotiations, climate agreements, carbon trading, resource
management, etc. Graduates may qualify for PhD programmes in development studies, environmental studies
and political science.
Cooperation with other institutions:
The programme is offered jointly with the Norwegian Institute for Foreign Affairs (NUPI). NUPI is a leading
institutions in Norway with a high international reputation. In addition to the Noragric/NUPI courses, students
may choose courses at the Department of Economics and Resource Management.
Internationalisation:
Possibilities for study abroad:
UMB has exchange agreements with several universities abroad. There are ample opportunities to do parts of
the studies abroad, both at universities with which UMB has agreements and other universities/institutions.
Some of these institutions, such as University of British Colombia, Stanford, and Aberystwyth, are considered
world class in international relations.
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Learning outcomes:
After graduation, the candidates are expected to have the following qualifications:  Knowledge: An indepth
insight into the major approaches to international relation theory, including four major approaches, Realism,
Marxism, Constructivism and Liberalism, and understand the factors stipulated in these approaches as drivers
of foreign policy making and international interaction. A good understanding of the diversity and overlaps
within these major approaches, and the weaknesses of using such macro approaches. A good understanding of
the differences between individual scholars within the different approaches.  Skills: Apply theory on current
issues within international relations. Develop an independent research project. Demonstrate the ability to
independently analyze, and to apply research methods to analyze a topic within International Relations.
Evaluate and use primary, secondary and tertiary sources of data as a basis for the elaboration of term papers
with coherent and balanced arguments and with correct use of references. Understand the contextual factors
in theory generation as well as in cases. Develop, plan and carry out an independent research project applying
relevant methods in IR. Analyze ethical issues in the use of relevant research methods and be able to account
for power relations and value and interest conflicts and the researcher\'s position in relation to a research field.
Contribute to discussions feeding into research and produce an innovative master thesis.   General competence:
Plan and carry out independent research, develop innovative research questions, engage critically and informed
in policy formulation and project development. Solve theoretical and methodological and pproject and policy
problems independently. To have experience with  practical international interaction through participation in
multi-national classes and by exchange with other educational institutions. Present empiric work and academic
readings in written and orally, and write and present orally a master thesis. Engage in publid debates in media,
in voluntary organizations, civil society and community meetings, popular dissemination, and in meetings
with policy makers. COntribute to developing solutions for environmental problems by bringing out strategic
development and institutional issues, project collaboration and lead networks and centers. Build reserach teams
and inter-personal communication cross academic fields and cultural backgrounds.
Learning and teaching methods:
In addition to regular lectures and guest lectures, emphasis is put on problem-based teaching, group- and
project teaching, individual work, seminars and field trips.
Student Assessment:
Methods of evaluation are varied and may consist of written or oral exams, evaluation of term papers, student
presentations and reporting from various activities.
Contents:
The programme is a two-year, full-time study consisting of a basis of  mandatory courses; an introduction
course (5), a core course in IR-theory (15), a method course (15) and a 30 or 60 ECTS master thesis. In
addition the students can choose from 9 different elective courses offered in the program. All courses given
by Noragric are preapproved. It is also possible to take courses at other departments and universities, although
such courses must be approved in each case. It is possible to integrate internship, exchange or field course as
components in the study program.
A minimum of 30 course credits must be at 300 level, and a minimum of 30 course credits must be taken at
Noragric. Maximum 10 credits can be at 100 level. Apart from the above requirements, the study programme
is open concerning choice of courses at Noragric. Courses taken at other departments and universities require
approval.
Student guidance:
Quality assurance:
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Master in Microbiology
Mikrobiologi
Language of instruction:  English.

Credits: 120

For information, contact: Department of Chemistry, Biotechnology and Food Science (IKBM),

www.umb.no/ikbm

Admission requirements:
Bachelor\'s degree in Biotechnology or equivalent that satisfies the requirements for specialisation. Students
who lack some Bachelor-level courses at the 200 level, must arrange for a transition agreement with the study
coordinator.  To be admitted into this program, the average grade must be C (ECTS) or better in the BSc
degree. In BSc degrees with a more practical approach, the average grade must be B (ECTS) or better.
Relevance for society:
Microorganisms represent an extremely large biological diversity that has great significance for the daily
life of humans. Some bacteria make us sick, while others help to protect us and the food we eat. Many
microorganisms have characteristics that are utilised by different industrial processes and within medicine
and health. Use of microorganisms to solve different environmental problems is increasing. Examples of this
are the decomposition of pollutants in nature, biological filtering processes and biological control of plant
diseases. Microorganisms have an important role in the production of better, healthier and safer food and
fodder. The study programme gives fundamental knowledge of microbiology, microbial genetics, systematics,
physiology and metabolism and the role of microorganisms in different ecosystems. Since microorganisms are
important in a number of different fields, a Master degree in microbiology will provide opportunities for an
exciting career within many different professions, e.g. in research and developement, education, biocontrol and
analyses.
Degree awarded: Master

The degree qualifies students for (further studies / jobs):
Graduates with a Master\'s degree in microbiology can work with quality control, hygiene, research,
councelling and teaching. The study programme qualifies graduates for Ph.D. studies.
Cooperation with other institutions:
This Master\'s programme includes courses from other departments at UMB.
Internationalisation:
Possibilities for study abroad:
There are good opportunities to take parts of the study abroad at selected universities within a normal study
period. A study period abroad can be organised with the help of the study advisor and/or the thesis advisor. A
summer course in Arctic microbiology at the Svalbard University Center, is recommended.
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Learning outcomes:
A candidate who has completed this education is expected to have achieved the following learning outcomes,
defined in competence, knowledge and skills:   COMPETENCE:  - Have an objective understanding of the
scientific literature and can present both oral and written presentations of scientific topics and results.  -
Can reflect on important ethical and scientific challenges in relation to their own and others\' work.  - Can
contribute to innovation and innovation processes in the field and neighboring fields.  - Have thorough training
in working independently, through five years of theoretical studies of chemical, biological and molecular
biological literature, through practical laboratory exercises in most subjects and through a master thesis. The
master thesis is an independent, limited research project, carried out under the supervision, and in accordance
with applicable ethical standards.  - Can apply their knowledge and skills in new areas, to carry out advanced
tasks and projects.  - Can communicate and work professionally in an international study or work context. The
program has only English literature, and the candidate reads international research literature throughout the
study.  - Can carry out an independent and defined research and development (R
Learning and teaching methods:
The theoretical teaching is given in the form of lectures, seminars/study groups, teacher-supported independent
study or advanced laboratory courses. Students will gain experience in reading and understanding scientific
literature. The main part of the study is an experimental assignment of 60 or 30 credits (ECTS), which is an
independent research work with supervision. A 60-credit (ECTS) thesis is normally recommended.
Student Assessment:
The competence of students is evaluated during the study and in final exams. There is emphasis on testing
the understanding and use of acquired knowledge, as well as on the development of independent work skills
during the Master\'s thesis work.
Contents:
The course Experimental molecular microbiology (10 credits, (ECTS)) is compulsary for all students in
this programme. In addition, students must choose at least one of the following courses: Mycology (10
credits (ECTS)), Environmental microbiology (10 credits (ECTS)) or Pathogenic microorganisms (10 credits
(ECTS)). In addition, one may choose between additional courses in microscopy and molecular, biochemical
and chemical methods at the bachelor- or master-level. A study plan with good progression and developement
towards the master thesis will be presented for the students. Basic courses will generally not be approved in
this master study.  A minimum of 30 credits (ECTS) of the courses must be at the master-level; a maximum of
30 credits (ECTS) can be at the upper-bachelor-level.
Student guidance:
Quality assurance:
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Master in Radioecology
Radioøkologi
Language of instruction:  English.

Credits: 120

For information, contact: Department of Plant- and Environmental Sciences

Admission requirements:
You can find general information on admission to UMB here: http://www.umb.no/study-options/article/
admission  Bachelor\'s degree (average of C or higher) or equivalent education in any field relevant to the
environment (e.g. chemistry, ecology, biology,  environmental sciences etc.), including background in
inorganic chemistry.  Applicants must demonstrate English language ability in accordance with the Admission
regulations at University of Life Sciences (UMB), Chapter 5.
Relevance for society:
Strengthening competence within the nuclear field is consistent with the EU aim to produce an educated
workforce that is able to meet future economic and social needs. Radiological protection of the environment,
including man, has also become a matter of significant public concern.  It follows that the establishment of
public confidence in nuclear technologies will depend upon the availability of well-educated personnel and
independent experts / advisors within the fields of radiochemistry, radioecology and radiation protection.
Skills in these areas are required not only to deal with currently installed nuclear capacity and decommissioned
facilities, but also to meet the needs presented by likely new-build nuclear capacity. As recently stated by
several EU politicians and experts, there are increasing pressures to build new nuclear power stations in many
EU member nations.  This pressure comes from the need to meet Kyoto greenhouse gas emission targets at a
time when many currently installed, CO2-clean nuclear power stations are coming to the end of their useful
lives. They also come from the decreasing stocks of domestic fossil fuels, with an increasing reliance upon
politically unstable nations for the provision of oil and gas and from the increasing prices of domestic and
imported fuels.  Finally, the pressures are facilitated by new improved reactor systems that are being developed
in Europe and the USA, giving a hope for a new age of nuclear energy for countries that don\'t have other
alternatives.   Therefore, the need for nuclear competence is probably greater now than was earlier anticipated.
Students will have an understanding of the properties of radionuclides and emitted ionising radiation, the
use of radioactive tracers and simple measurement methods as well as radiation protection. The courses will
provide the students with permission to use open, ionising radiation sources in their future work.
Degree awarded: Master

Other qualifications or certification:
The students will learn how to use open, ionising radiation sources.
The degree qualifies students for (further studies / jobs):
Students will have an understanding of the properties of radionuclides and emitted ionising radiation, use of
radioactive tracers and simple measurement methods as well as radiation protection.  The programme prepares
students for a wide range of positions related to the nuclear energy industry and authorities responsible for the
national legislation e.g., within government, service, development projects, nuclear energy industry, technical
support and consultancy, management of natural radioactive resources, environmental protection, research, and
education.
Cooperation with other institutions:
The course modules will be held at UMB and at collaborating European universities. Course modules will be
presented by highly competent Norwegian and European teacher within the different fields of study, and in
close cooperation with other European Universities.
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Internationalisation:
Possibilities for study abroad:
Two of the course modules might be held in France, and therefore, the students must be prepaired for a stay of
some months in France.
Learning outcomes:
A candidate who has completed the education is expected to have achieved the following learning outcomes,
defined in competence, knowledge and skills:  Competence: - Is able to communicate and cooperate with
scientists working on other subjects. - Has insight  in ethics and risk connected to use of radioactive sources.
- Is able to use scientific papers with a critical realization.  Knowledge: - Understands the transport and
spreading of radioactive substances in various ecosystems. - Understands the basis for assessing environmental
impact and risks. - Is able to assess environmental impact and risks from radioactive contamination. - Is able
to evaluate alternative countermeasures and clean-up strategies.  Skills: - Is able to contribute to national
preparedness associated with nuclear accidents and contamination of different ecosystems. - Is able to
conduct radioecological studies using tracer techniques, radiochemical separation techniques and advanced
measurement methods.  - Is able to conduct experimental radioecological studies.
Learning and teaching methods:
In a diverse learning process, you will gain knowledge about radiochemistry, the nuclear industry and waste
management, project management and research methods, the behaviour of radionuclides in the environment,
together with risk assessment and management. The learning will take place as lectures, intensive courses,
laboratory work, group work, real-life case studies with interdisciplinary approach, and through reflection on
links between real-life situations and theory.
Student Assessment:
Courses with a large amount of practical field and laboratory exercises will to a certain degree have continuous
evaluation (field reports, laboratory journals, etc.) both in groups and individually. Semester assignments (with
continuous evaluation) are given in many courses, and represent part of the grade. Many of the courses will
have a final exam (written). The Master#s thesis will be evaluated, and a final grade will be given after an oral
discussion.
Contents:
In a diverse learning process, you will gain knowledge about radiochemistry, the nuclear industry and waste
management, project management and research methods, the behaviour of radionuclides in the environment,
together with impact and risk assessment and countermeasures. The learning will take place as lectures,
intensive courses, laboratory work, group work, real-life case studies with interdisciplinary approach, and
through reflection on links between real-life situations and theory.  Study program structure: The study
consists of two years of academic work. The master programme is developed using the framework provided
by the Bologna Convention and will be taught within a network of collaborating universities.  The degree
comprises three basic modules (2 x 10 ECTS credits), three specialist modules (2 x 10 ECTS credits) and a
research project (1 x 60 ECTS credits). 15 ECTS are eligable.  .
Chemistry from bachelor level
Student guidance:
Quality assurance:
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Andre studieprogrammer

Studieprogram i Ettårig grunnstudium
Study programme in Ettårig grunnstudium
Undervisningsspråk: Norsk.

Omfang i studiepoeng: 60

Kontakt: Institutt for plante- og miljøvitenskap (IPM), www.umb.no/ipm. studieveileder-ipm@umb.no

Opptakskrav:
Generell informasjon om opptak ved UMB kan du finne her: http://www.umb.no/studietilbud/artikkel/
opptakskrav   Generell studiekompetanse fra videregående skole.
Samfunnsrelevans:
Samfunnet står ovenfor en situasjon der behovet for kandidater med kompetanse i realfag og teknologi ikke
tilfredsstilles av de kandidater som uteksamineres fra norske universiteter og høgskoler. Derfor innførte
Utdannings- og forskningsdepartementet skjerpede opptakskrav til alle studier innen realfag og naturvitenskap
fra studieåret 2005-2006. For studiesøkende som ikke har valgt den nødvendige fordypning i realfag på
videregående skole, er dette studiet en inngangsport til videre naturvitenskaplige studier. I tillegg vil studiet
inneholde grunnleggende kunnskaper i sentrale samfunnsfag som Examen philosophicum (Ex.phil), økonomi
med flere. Studiet vil dermed kunne rekruttere studenter til universitets- og høgskolestudier som krever
realfagskompetanse, og gi studenter mulighet til å orientere seg innen flere fagfelt før de gjør et endelig valg av
studieprogram.
Fører til graden:
Andre kvalifikasjoner eller sertifisering:
Ingen grad. Studiet gir realfagskompetanse for søknad til høyere utdanning med krav til fordypning innen
realfag.
Videre utdanning og arbeid som studieprogrammet kvalifiserer til:
Gjennomført og bestått ettårig grunnstudium kvalifiserer for videre studier, også de som krever
spesialkompetanse i realfag ved riktig valg av emner. Ved bestått 60 stp årsstudium inkl. 30 stp realfag og 30
stp samfunnsfag vil studenten være garantert plass påfølgende studieår på enkelte av UMBs bachelorprogram
dersom de oppfyller opptakskravene.  Det er også mulig å søke overgang underveis til et av de andre
studieprogram ved UMB, forutsatt at det er ledig kapasitet ved studieprogrammet og at søkeren oppfyller
opptakskravene til det aktuelle studieprogrammet.
Samarbeid:
Dette studiet er opprettet som et samarbeid mellom Institutt for økonomi og ressursforvaltning (IØR),
Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (IKBM), Institutt for landskapsplanlegging (ILP) og Institutt
for matematiske realfag og teknologi (IMT). De samfunnsvitenskapelige fagene vil bli gitt bl.a. ved IØR
(Handelshøgskolen ved UMB),ILP og Noragric, mens realfagene blir undervist bl.a. på IKBM,IHA, IMT, INA
og IPM. Det er Institutt for plante- og miljøvitenskap som administrerer programmet.
Beslektede studier:
Læringsutbytte:
En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i
kunnskaper, ferdigheter  og kompetanse, innen faget: Kunnskaper: - Har et grunnlag innen kjemi, fysikk,
biologi eller matematikk som dekker opptakskrav til  naturvitenskapelige studieprogrammer.  Ferdigheter: -
Kan utføre beregninger og løse problemer knyttet til emnene i dette programmet.  Kompetanse: - Har innsikt i
sentrale samfunnsfaglige emner.
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Lærings- og undervisningsmetoder:
I dette studiet blir det benyttet forelesninger, kollokviegrupper, gruppeøvinger med hjelpelærer,
laboratorieøvinger, seminarer og IT. Undervisningen er lagt opp for å gi studentene forståelse for faget og noe
øvelse i selvstendig arbeid.
Evaluering av studentens læring:
Studentene blir evaluert gjennom skiftlige eksamner, laboratorierapporter, mappevurderinger og
semesteroppgaver. Andre evalueringsformer kan også være aktuelle, avhengig av hvilke emner studenten
velger i tillegg til de obligatoriske emnene.
Innhold:
Alle studentene på Grunnstudiet skal utarbeide en egen utdanningsplan i samråd med studieveileder. Denne
utdanningsplanen skal settes opp etter studentens forkunnskaper, læringsmål og interesser. Utdanningsplanen
skal maksimalt inneholde 30 studiepoeng realfag.   Studiet består av totalt 60 studiepoeng (stp), som
inkluderer 10 stp Examen philosophicum, 20 - 30 stp realfag (matematikk og kjemi og/eller fysikk) og 20
- 30 stp samfunnsfag og økonomi.   For at studentene skal kunne følge undervisningen i realfagene gis det
tilbud om forkurs i matematikk, kjemi og fysikk. Disse forkursene blir arrangert i regi av UMB og er ikke
studiepoenggivende.   Som  forkurs i matematikk tilbys MATH001 som intensivkurs i augustblokken med
oppstart første undervisningsdag. Studenter som har svakt grunnlag i realfag fra videregående skole må regne
med å legge inn mer enn normal innsats for å klare 60 studiepoeng i løpet av ett år.   For opptak til studier
med realfagskrav vil realfagskravet i matematikk oppfylles ved å bestå MATH100 Matematikk. Videre
oppfylles realfagskravet i kjemi og fysikk ved å bestå hhv KJM100 Kjemi og FYS100 Fysikk og natur.
MATH100, KJM100 og/eller FYS100 vil bli brukt som opptakskrav til realfagstudier og vil ikke kunne inngå
i utdanningsplanen.  Samfunnsfagene skal gi økt allmennkunnskap og en grunnleggende innføring i blant
annet økonomiske begreper. Disse fagene kan velges ut i fra emner som ikke har krav om realfagskompetanse.
For å være garantert en plass ved UMB etter endt grunnstudie, må studenten ha bestått 60 studiepoeng  og
minimum 30 studiepoeng må være samfunns- og/eller økonomiemner.  Fagene som blir gjennomført i løpet av
grunnstudiet, og som ikke er en del av opptaksgrunnlaget til andre studieprogram, kan gå inn som en del av en
bachelorgrad.
Studieveiledning:
Kvalitetssikring:
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Universell tilrettelegging:
Generell informasjon om universell utforming og tilrettelegging ved UMB kan du finne her: http://
www.umb.no/lmu/  Programmet inneholder obligatoriske emner: - med omfattende laboratoriearbeid.
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Studieprogram i Praktisk-pedagogisk utdanning - deltid
Study programme in Practical-pedagogical Teacher Education part-time
Undervisningsspråk: Norsk.

Omfang i studiepoeng: 60

Kontakt: Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT), www.umb.no/imt

Opptakskrav:
Søkere med bakgrunn fra universitet og høgskole med undervisningskompetanse i yrkesfaglig
utdanningsprogram naturbruk og/eller i minst ett av realfagene (emnegruppe): kjemi (minimum 60 sp.),
biologi (minimum 60 sp.), fysikk (minimum 60 sp.), matematikk (minimum 60 sp), geofag (minimum 60 sp.),
informatikk (minimum 60 sp.), naturfag (minimum 90 sp., hvorav minimum 30 sp. fysikk, minimum 30 sp.
kjemi og minimum 30 sp. biologi). Utdanningen må ha et omfang på minst 180 sp.  Søkere med bakgrunn
fra videregående opplæring fra yrkesfaglig utdanningsprogram naturbruk eller tilsvarende, minst ett års
yrkesteoretisk utdanning og minst 2 års yrkespraksis.  UMB vurderer eventuelle søknader på grunnlag av
realkompetanse.
Samfunnsrelevans:
Utdanningen er en forutsetning for fast ansettelse som lærer i matematikk og/eller naturfag fra mellomtrinnet i
grunnskolen, realfag og/eller naturbruksfag i videregående opplæring.
Fører til graden:
Andre kvalifikasjoner eller sertifisering:
Sertifisering ifølge skikkethetsforskriften for lærerutdanning.
Videre utdanning og arbeid som studieprogrammet kvalifiserer til:
Utdanningen kvalifiserer til lærer fra 8. trinn i grunnskolen og videregående opplæring. Dessuten gir den
kompetanse i undervisnings- og formidlingsoppgaver i privat og offentlig virksomhet.
Samarbeid:
Oslofjordalliansen etter avtale.
Utvekslingsmuligheter:
Ett semesters opphold i utlandet er ikke aktuelt i et ett-årig program, men kortere opphold i utlandet er mulig
(inntil fire uker praksisopplæring).
Beslektede studier:
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Læringsutbytte:
Kunnskap  Kandidaten  - har inngående fag-/yrkesdidaktisk og pedagogisk kunnskap rettet mot trinn 8-13
- har solid forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet  - har inngående
kunnskap om og evne til å holde seg oppdatert på gjeldende lov- og planverk for læreryrket  - har solid
kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og kulturelle kontekster  - har
bred kunnskap om læringsstrategier, læringsarenaer og arbeidsmetoder relatert til fagets egenart   Ferdigheter
Kandidaten  - kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning basert på forsknings- og erfaringsbasert
kunnskap  - kan lede tverrfaglige læringsprosesser i sammensatte problemstillinger - kan lede og legge til
rette for undervisningsforløp som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser  - kan bruke varierte
arbeidsmetoder, differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape
motiverende og inkluderende læringsmiljø  - kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere
elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring  -
kan kritisk vurdere skolens samfunnsmessige rolle og verdier og omsette dette i egen undervisning  Generell
kompetanse  Kandidaten  - kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra
til både kollegers og skolens utvikling  - kan kritisk reflektere over faglige, etiske og politiske spørsmål,
særlig knyttet til utdanning for bærekraftig utvikling - kan formidle pedagogiske og fag-/yrkesdidaktiske
problemstillinger på et avansert nivå  - kan bygge relasjoner til elever, kollegaer og foresatte, og samarbeide
med aktører som er relevante for skoleverket  - kan stimulere til refleksjon og samarbeid om og utvikling av
læring og undervisning i autentiske yrkessituasjoner.
Lærings- og undervisningsmetoder:
Undervisningen i studiet skjer i alle undervisningsperiodene, med 12 ukesamlinger og 60 dager
veiledet praksisopplæring.   PPU ved UMB er: - praksisbasert,  - erfaringsbasert, - opplevelsesbasert, -
deltakerbasert, - samarbeidsbasert, - utviklingsorientert.   PPU har på samme måte som skoler/virksomheter
vi utdanner lærere for, varierte og eksemplariske arbeids- og læringsmåter; individuelle og gruppebaserte
oppgaver, utviklingsprosjekt, nettsamlinger og refleksjonsoppgaver. IKT blir brukt både i samlinger, i
mellomperiodearbeid og i praksisopplæringen.
Evaluering av studentens læring:
Vurderingen i PPU- deltid består av:  a) en avsluttende muntlig eksamen i emnet didaktikk 30 sp. b) en
langsgående eksamen i emnet pedagogikk 30 sp.  Mer om a). Denne eksamen skal integrere det arbeidet
studenten har gjort i praksisopplæring og i obligatoriske aktiviteter gjennom å synliggjøre studentens
kunnskaper, utøvelse og utvikling i det å ta utgangspunkt i læreplaner og legge til rette for læring og vurdering
i faget. Mer om b). Eksamen i pedagogikk bygger på et pedagogiske refleksjonsnotat som beskriver studentens
kompetanser ved avslutningen av studiet. Notatet tar utgangspunkt i det gruppebaserte utviklingsarbeidet i
studiet og det studenten har erfart og reflektert over i samlinger og i litteraturstudier. Dette notatet teller 40%
av den totale karakteren i emnet. Eksamen besår også av en muntlig eksamen som tar utgangspunkt i det
pedagogiske refleksjonsnotatet. Muntlig eksamen teller 60% av karakteren i emnet.
Innhold:
Emnegruppe 1: Ledelse av læreprosesser - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid i et individ- og
gruppeperspektiv Emnegruppe 2: Skolen i samfunnet - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid i et
organisasjons- og samfunnsperspektiv  Utdanningen er organisert som en kombinasjon av undervisning
i samlinger, selvstudier (mellomperiodearbeid) og veiledet praksisopplæring. Samlingene er bygget opp
omkring en integrering av emnene fagdidaktikk i realfag, yrkesdidaktikk i yrkesfaglig utdanningsprogram
naturbruk og pedagogikk. Veiledet praksisopplæring utgjør 60 dager. Se rammeplan og fagplan for PPU for
mer informasjon.
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Dimensjonering av studieprogrammet:
Det tas opp 40 studenter årlig.
Studieveiledning:
Kvalitetssikring:
Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning   Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 30. juni 2006
med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 4-10
sjette ledd.  Endringer: Endret ved forskrift 27 mai 2010 nr. 728.    Se for øvrig § 3. Vurderingskriterier for
lærerutdanningene
Samarbeid:
PPU er regulert av Rammeplanen for PPU og av forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning
for yrkesfag for trinn 8-13, gjelder naturbruk.  Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 18. mars 2013 med
hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1.april 2005 nr. 15 § 3-2 annet ledd.  Forskrift om rammeplan
for praktisk-pedagogisk utdanning for trinn 8-13 i realfag er midlertidig utsatt av KD.
Universell tilrettelegging:
Generell informasjon om universell utforming og tilrettelegging ved UMB kan du finne her: http://
www.umb.no/lmu/
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Studieprogram i Praktisk-pedagogisk utdanning - heltid
Study programme in Practical-pedagogical Teacher Education full-time
Undervisningsspråk: Norsk.

Omfang i studiepoeng: 60

Kontakt: Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT), www.umb.no/imt

Opptakskrav:
Søkere med bakgrunn fra universitet og høgskole med undervisningskompetanse i yrkesfaglig
utdanningsprogram naturbruk og/eller i minst ett av realfagene (emnegruppe): kjemi (minimum 60 sp.),
biologi (minimum 60 sp.), fysikk (minimum 60 sp.), matematikk (minimum 60 sp), geofag (minimum 60 sp.),
informatikk (minimum 60 sp.), naturfag (minimum 90 sp., hvorav minimum 30 sp. fysikk, minimum 30 sp.
kjemi og minimum 30 sp. biologi). Utdanningen må ha et omfang på minst 180 sp.  Søkere med bakgrunn
fra videregående opplæring fra yrkesfaglig utdanningsprogram naturbruk eller tilsvarende, minst ett års
yrkesteoretisk utdanning og minst 2 års yrkespraksis.  UMB vurderer eventuelle søknader på grunnlag av
realkompetanse.
Samfunnsrelevans:
Utdanningen er en forutsetning for fast ansettelse som lærer i matematikk og/eller naturfag fra mellomtrinnet i
grunnskolen, realfag og/eller naturbruksfag i videregående opplæring.
Fører til graden:
Andre kvalifikasjoner eller sertifisering:
Sertifisering ifølge skikkethetsforskriften for lærerutdanning.
Videre utdanning og arbeid som studieprogrammet kvalifiserer til:
Utdanningen kvalifiserer til lærer fra 8. trinn i grunnskolen og videregående opplæring. Dessuten gir den
kompetanse i undervisnings- og formidlingsoppgaver i privat og offentlig virksomhet.
Samarbeid:
Universitetet for miljø- og biovitenskap, og høgskolene i Østfold, Buskerud og Vestfold samarbeider i
Oslofjordalliansen (OFA).
Utvekslingsmuligheter:
Ett semesters opphold i utlandet er ikke aktuelt i et ett-årig program, men kortere opphold i utlandet er mulig
(inntil 20 dager med praksisopplæring).
Tilrettelegging for studenter fra partneruniversiteter:
Oslofjordalliansen, etter avtale.
Beslektede studier:
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Læringsutbytte:
Studentene skal ha læringsutbytte innen områdene pedagogikk og fag-/ yrkesdidaktikk både teoretisk
og praktisk. Studentene skal ha utviklet kompetanser for utdanning for bærekraftig utvikling  Kunnskap
Kandidaten  - har inngående fag-/yrkesdidaktisk og pedagogisk kunnskap rettet mot trinn 8-13  - har solid
forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet  - har inngående kunnskap
om og evne til å holde seg oppdatert på gjeldende lov- og planverk for læreryrket  - har solid kunnskap
om ungdomskultur og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og kulturelle kontekster  - har bred
kunnskap om læringsstrategier, læringsarenaer og arbeidsmetoder relatert til fagets egenart   Ferdigheter
Kandidaten  - kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning basert på forsknings- og erfaringsbasert
kunnskap  - kan lede tverrfaglige læringsprosesser i sammensatte problemstillinger - kan lede og legge til
rette for undervisningsforløp som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser  - kan bruke varierte
arbeidsmetoder, differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape
motiverende og inkluderende læringsmiljø  - kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere
elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring  -
kan kritisk vurdere skolens samfunnsmessige rolle og verdier og omsette dette i egen undervisning  Generell
kompetanse  Kandidaten  - kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra
til både kollegers og skolens utvikling  - kan kritisk reflektere over faglige, etiske og politiske spørsmål,
særlig knyttet til utdanning for bærekraftig utvikling - kan formidle pedagogiske og fag-/yrkesdidaktiske
problemstillinger på et avansert nivå  - kan bygge relasjoner til elever, kollegaer og foresatte, og samarbeide
med aktører som er relevante for skoleverket  - kan stimulere til refleksjon og samarbeid om og utvikling av
læring og undervisning i autentiske yrkessituasjoner.
Lærings- og undervisningsmetoder:
Undervisningen i studiet skjer i alle undervisningsperioder. Det består av 12 ukessamlinger og 60 dager
veiledet praksisopplæring. PPU ved UMB er: - praksisbasert, - erfaringsbasert, - opplevelsesbasert, -
deltakerbasert, - samarbeidsbasert, - utviklingsorientert. PPU har på samme måte som skoler/virksomheter
vi utdanner lærere for, varierte og eksemplariske arbeids- og læringsmåter, studiet innehar individuelle og
gruppebaserte oppgaver, utviklingsprosjekt, nettsamlinger og refleksjonsoppgave. IKT blir brukt både i
samlinger, i mellomperiodearbeid og i praksisopplæringen.
Evaluering av studentens læring:
Vurderingen i PPU- deltid består av:  a) en avsluttende muntlig eksamen i emnet didaktikk 30 sp. b) en
langsgående eksamen i emnet pedagogikk 30 sp.  Mer om a). Denne eksamen skal integrere det arbeidet
studenten har gjort i praksisopplæring og i obligatoriske aktiviteter gjennom å synliggjøre studentens
kunnskaper, utøvelse og utvikling i det å ta utgangspunkt i læreplaner og legge til rette for læring og vurdering
i faget. Mer om b). Eksamen i pedagogikk bygger på et pedagogiske refleksjonsnotat som beskriver studentens
kompetanser ved avslutningen av studiet. Notatet tar utgangspunkt i det gruppebaserte utviklingsarbeidet i
studiet og det studenten har erfart og reflektert over i samlinger og i litteraturstudier. Dette notatet teller 40%
av den totale karakteren i emnet. Eksamen besår også av en muntlig eksamen som tar utgangspunkt i det
pedagogiske refleksjonsnotatet. Muntlig eksamen teller 60% av karakteren i emnet.
Innhold:
Emnegruppe 1: Ledelse av læreprosesser - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid i et individ- og
gruppeperspektiv Emnegruppe 2: Skolen i samfunnet - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid i et
organisasjons- og samfunnsperspektiv  Utdanningen er organisert som en kombinasjon av undervisning
i samlinger, selvstudier (mellomperiodearbeid) og veiledet praksisopplæring. Samlingene er bygget opp
omkring en integrering av emnene fagdidaktikk i realfag, yrkesdidaktikk i yrkesfaglig utdanningsprogram
naturbruk og pedagogikk. Veiledet praksisopplæring utgjør 60 dager. Se rammeplan og fagplan for PPU for
mer informasjon.
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Dimensjonering av studieprogrammet:
Det tas opp 40 studenter årlig.
Studieveiledning:
Kvalitetssikring:
Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning   Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 30. juni 2006
med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 4-10
sjette ledd.  Endringer: Endret ved forskrift 27 mai 2010 nr. 728.    Se for øvrig § 3. Vurderingskriterier for
lærerutdanningene
Samarbeid:
PPU er regulert av Rammeplanen for PPU og av forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning
for yrkesfag for trinn 8-13, gjelder naturbruk.  Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 18. mars 2013 med
hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1.april 2005 nr. 15 § 3-2 annet ledd.  Forskrift om rammeplan
for praktisk-pedagogisk utdanning for trinn 8-13 i realfag er midlertidig utsatt av KD.
Universell tilrettelegging:
Generell informasjon om universell utforming og tilrettelegging ved UMB kan du finne her: http://
www.umb.no/lmu/
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Studieprogram i Realfag
Study programme in Science
Undervisningsspråk: Norsk.

Omfang i studiepoeng: 120

Kontakt: Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT), www.umb.no/imt

Opptakskrav:
Realfagskompetanse.
Samfunnsrelevans:
I Norge er det stor etterspørsel etter personer med kunnskaper innen matematiske realfag. Det utdannes langt
færre realister enn det samfunnet har bruk for. Realfaglig kompetanse er sterkt etterspurt av industri, forskning,
utvikling, undervisning og offentlig planlegging.
Fører til graden:
Andre kvalifikasjoner eller sertifisering:
Studenter som oppfyller kravene til undervisningskompetanse i ett eller flere fag, vil få dette vedlagt
karakterutskriften.
Videre utdanning og arbeid som studieprogrammet kvalifiserer til:
Studentene kan ta emnegrupper (60 sp.) og fordypninger (80 sp.) i realfagene biologi, kjemi, fysikk,
matematikk, statistikk, informatikk og geofag. Dette kan, sammen med enkeltemner, inngå i grader ved UMB
og andre læresteder.
Utvekslingsmuligheter:
Det frie emnevalget i realfagsstudiet gir muligheten til faglig å forberede kortere eller lengre utenlandsstudier,
eller til å komplettere utenlandsstudier med manglende emner etter at en er kommet tilbake.
Beslektede studier:
Læringsutbytte:
En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i
generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:  Generell kompetanse: - Kan planlegge og gjennomføre
arbeidsoppgaver og prosjekter, alene og som deltager i gruppe. - Kan kommunisere om faglige
problemstillinger, resultater og erfaringer med andre realister.  Kunnskaper - Har brede matematisk-
naturvitenskapelige og datatekniske basiskunnskaper som grunnlag for metodeforståelse, anvendelser, faglig
fornyelse og omstilling. - Har tilstrekkelige kunnskaper til å kunne argumentere omkring temaer i realfaglige
spørsmål.  Ferdigheter: - Kan bruke matematikk, fysikk, statistikk og informatikk til å forstå og beskrive
naturen. - Kan utføre innhenting, bearbeiding, kontroll, analyse og presentasjon av ulike former for data. -
Forstår og begrunne sine beregninger  - Kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og belyse en
problemstilling ut fra dette.
Lærings- og undervisningsmetoder:
Evaluering av studentens læring:
Studentenes kompetanse evalueres underveis i studiet og ved slutteksamener. Det legges vekt på å teste
forståelse, teoretiske ferdigheter og handlingskompetanse.
Innhold:
Studentene velger fritt hvilke realfag eller andre emner ved UMB de vil studere. Studenter som tar
60 sp. eller mer setter opp egen utdanningsplan ved hjelp av studieveileder. Mange studenter ønsker
å ta emner som inngår i gradsstudier ved UMB eller andre læresteder. Andre studenter ønsker å ta
emner for å få undervisningskompetanse i ett eller flere realfag. For å oppnå undervisningskompetanse,



Studieprogrammer ved UMB - 229

må studenten ta emner i UMBs godkjente emnegrupper (se nærmere beskrivelse av disse under
masterprogrammet for lektorutdanning i naturvitenskapelige fag, LUN). Bestemte emnegrupper på 60 sp. gir
undervisningskompetanse i biologi, kjemi, fysikk, matematikk, informatikk eller geofag, mens det kreves en
gruppe på 90 sp. for å oppnå undervisningskompetanse i naturfag. Emnegruppene gir en bred bakgrunn som
er meget godt egnet for å undervise i den videregående skolen. Det vil ta minimum 1,5 år å gjennomføre en
emnegruppe i ett fag. Det kan være adgangsbegrensning til enkelte emner.
Studieveiledning:
Kvalitetssikring:
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Universell tilrettelegging:
Generell informasjon om universell utforming og tilrettelegging ved UMB kan du finne her: http://
www.umb.no/lmu/



Emnebeskrivelser - 226

AOS120  Markedsføring
Marketing
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Frode Alfnes/ IØR
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Strukturert undervisningstid: 30 timer.
Innhold:  Kurset tar sikte på å gi studentene kunnskap om de prinsippene som underligger moderne markedsføring. Slik
innsikt er viktig av flere grunner: I egenskap av å være konsumenter er det nyttig å forstå hvordan bedrifter og offentlige
myndigheter konkurrerer om vår virkelighetsforståelse for å påvirke våre kjøpsbeslutninger. Som kulturelle individer
er det interessant å ha kjennskap til hvordan våre konsumvalg tillegges symbolske verdier og derigjennom assosierer
oss med forskjellige typer livsstil. I rollen som profesjonelle arbeidstakere er det viktig å se hvordan bedriftens eller
organisasjonens suksess avhenger av vår evne til å integrere konsumentenes tankegang og atferd i vårt arbeide. Kurset
har et konsumentatferdsperspektiv, hvilket innebærer at markedsføringen må basere seg på en forståelse av hvordan
konsumentene tenker og handler.
Læringsutbytte: Grunnleggende prinsipper i moderne markedsføring.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig eksamen - 3 timer - teller 2/3 deler Skriftlig gruppeoppgave teller 1/3 del. Både eksamen og
innleveringsoppgave må bestås for å få bestått i kurset. Konteeksamen for de som har bestått innleveringsoppgaven, men
strøket på eksamen vil bli gitt i påfølgende semester.

AOS130  Innføring i organisasjonsteori
Introduction to Organisation Theory
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Gro Ladegård/ IØR
Startperiode: Augustblokk
Perioder: Augustblokk  
Obligatoriske aktiviteter: Oppgaveløsning, deltakelse i kollokvier. Studenter som kommer senere enn dag 2 i kurset vil
bli avvist fra kurset.
Strukturert undervisningstid: Undervisningen foregår i seminarform, fra 09.00 til 16.00 de to første ukene av
augustblokka.
Innhold:  Kurset har to hovedtemaer. Det første er interne funksjoner i organisasjoner, og omhandler mål og oppgaver,
kultur, struktur, ledelse, og samspill mellom menneskene i en organisasjon. Det andre temaet er drivkrefter i omgivelsene
og hvordan disse påvirker organisasjonen. Det blir lagt vekt på et utviklings- og endringsperspektiv for fremtidige
levedyktige organisasjoner.
Læringsutbytte: Overordnet læringsmål er å opparbeide en forståelse av hvordan organisasjoner fungerer. De
spesifikke læringsmålene er tredelt: 1) Opparbeide seg kunnskap om de mest sentrale teoriene som benyttes i studier av
organisasjoner, og hvordan teoriene kan anvendes til å forstå organisasjoner 2) Gi studentene trening i analytisk tenkning
og systematiske undersøkelser av hvordan organisasjoner fungerer 3) Utvikle kritiske holdninger til organisatoriske
problemstillinger, særlig slik disse fremstår i media.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Eksamen teller 100%
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

AOS230  Organisasjons- og ledelsespsykologi
The Psychology of Organisation and Leadership
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
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Emneansvarlig/institutt: Gro Ladegård/ IØR
Medvirkende lærere: Timelærer.
Startperiode: Augustblokk
Perioder: Augustblokk  
Obligatoriske aktiviteter: Ingen
Forutsatte forkunnskaper:  AOS130.
Strukturert undervisningstid: Samlet undervisningstid ca. 40 timer, fordelt over to uker. Deler av den organiserte
undervisningstiden vil være gruppearbeid.
Innhold:  Persepsjon/kognisjon; Læring; Holdninger og Lederskap; Gruppepsykologi; Trivsel, fravær og gjennomtrekk.
Læringsutbytte: Øve opp evnen til å forstå de vesentligste teoribidrag innen faget arbeids- og ledelsespsykologi og
sammenhengen mellom disse. Kurset vil i særlig grad konsentrere seg om utfordringer i kunnskapsøkonomien. Det
vil være viktig å se sammenhengen mellom teoribruk og hvordan den kan benyttes på praktiske problemstillinger.
Eksemplene i kurset vil i stor grad bli hentet fra den internasjonale arena. Evne til å hente inspirasjon fra ulike fagfelt
anses som viktig.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Avsluttende skriftlig eksamen 3,5 timer, teller 100%.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

AOS233  Strategic Processes and Decision-Making
Strategiske prosesser og beslutningstaking
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: Carl Brønn/ IØR
Start term: Spring parallel
Terms: Spring parallel  
Prerequisites:  General knowledge of economics and organisation theory concepts.
Credit reduction: AOS232: 10 credits.
Type of course: Approx. 50 hours.
Contents: Definition and characteristics of wicked problems. Processes for working with wicked problems. Cognitive
influences on perception and issue definition. Stakeholder analysis. Modelling dynamic resource systems and the
strategic architecture. Alternate futures, scenarios and flight simulators. Implementation - politics and negotiations.
Learning outcomes: This interdisciplinary course focuses on a class of problems called \'wicked problems\' or \'messes.
\' Evidence of wicked problems comes from experts in many areas
Methods of examination: Final Grading: A-F
Assessment methods: The assessment is based on a semester assignment: 100%.

AOS234  Studenter i ledelse - Spesialkurs for tillitsvalgte studenter
Leadership - Course for Student Representatives
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Sigurd Rysstad/ IØR
Medvirkende lærere: Per Ove Røkholt
Startperiode: Januarblokk
Perioder: Januarblokk  Vårparallell  Juniblokk  
Emnet tilbys:  Annet - Emnet tilbys med forbehold om tilgang på lærere.
Obligatoriske aktiviteter: Formelt tilknyttet en klassegruppe. Deltakelse på lørdagssamlingene.
Forutsatte forkunnskaper:  Praktisk ledelse/styreerfaring.
Strukturert undervisningstid: Det gis ca. 40 timers undervisning i emnet fordelt på 4-5 lørdagsamlinger og en del
kveldsamlinger. Kurset er delt opp i fire hovedbolker. Hver bolk følger samme kjøreplan: - Gjennomgang av erfaringene
fra forrige samling - Introduksjon til temaet v/ansvarlig lærer og gjesteforelesere - Faglig utdyping og generalisering
av utvalgte problemstillinger innen temaet - Gjennomgang av hovedtrekkene i relevant pensumlitteratur - Utdeling og
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presentasjon av arbeidsoppgaver og temarelevant litteratur. - Foreløpig presentasjon og diskusjon av prosjektarbeidene -
Introduksjon til neste temabolk.
Innhold:  Emnet er bygd opp av fire tematiske deler: Samfunnsmessige drivkrefter, rammebetingelser og strategisk
tilpasning. Strukturering og organisasjonsdesign som strategisk virkemiddel. Sentrale organisatoriske styringsstrukturer
- med hovedvekt på styrets rolle, funksjoner og arbeidsmåte. Ledelse og styring av menneskelige ressurser. Temadelene
utgjør på den ene siden naturlige faglig avgrensede enheter som blir belyst gjennom praktiske case og relevant teori.
Samtidig legges det underveis i kurset betydelig vekt på å utvikle de faglige forbindelseslinjene mellom de fire
temadelene. Forbindelseslinjene blir klargjort gjennom bruk av praktiske, virkelighetsnære eksempler, samt i form av
integrerende teori og analyserammer.
Læringsutbytte: Siktemålet er tosidig: Dyktiggjøre våre studenttillitsvalgte i forhold til funksjonen som
studenttillitsvalgt ved UMB. Gi kunnskap og forståelse av lederrelevante organisasjonsteoretiske emner. Studentene
skal få kunnskap om UMB som organisatorisk system, hvordan systemet er strukturert, hvordan det fungerer, og hvilke
utfordringer en står overfor i lys av samfunnsutviklingen. Videre skal studentene få generell organisasjonsteoretisk
kunnskap og forståelse av hvordan organisasjoner fungerer, strategisk tilpasning og planlegging, ledelse og styrearbeid.
Studentene skal gis forståelse av sammenhengene mellom rammebetingelser, utfordringer, strategiske valg og
implementering av strategier. Studentene skal utvikle ferdigheter til å analysere komplekse, praktiske organisatoriske
problemer ved hjelp av relevante organisasjons- og ledelsesteorier. Kurset tar opp etikkspørsmål eksplisitt i forbindelse
med styrearbeid, ledelse og lederatferd. Sentrale etiske forhold som tas opp er bl.a. ærlighet, lojalitet og rettferdighet.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Alle studenter må levere inn to-fire individuelle rapporter som må godkjennes av faglærer. Studentene
deles i grupper. Hver gruppe får utdelt 2-4 gruppeoppgaver som skal presenteres i plenum. Hver gruppe skal utarbeide
en felles prosjektrapport på et tildelt tema som skal leveres innen en nærmere spesifisert dato. Prosjektrapporten skal
også presenteres, forsvares og evalueres i et avsluttende eksamensseminar. Karakter (A-F) settes på bakgrunn av
prosjektrapport, presentasjon og forsvar.

AOS237  Foretaksstrategi
Business Strategy
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Silja Korhonen-Sande/ IØR
Medvirkende lærere: Gjesteforeleser
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: To obligatoriske oppgaver i form av case-seminarer og relaterte skriftlige case-løsninger,
som vurderes til bestått/ ikke bestått før man kan delta på slutteksamen. Deltakelse på case-seminarene er obligatorisk.
NB! Vi setter sammen seminargruppene i den første forelesningen.
Forutsatte forkunnskaper:  AOS120, AOS130, BUS100.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger og seminarer: 3-4 timer per uke. I tillegg kommer gruppearbeid relatert til
casene.
Innhold:  Temaer som behandles er strategiske planleggingsprosesser, intern og ekstern analyse, formulering av
foretaksstrategier, strategier i forskjellige bransjer, og strategiimplementering. Bedriftens sosiale ansvar og rollen til
innovasjon blir tatt opp som spesielle emner i kurset.
Læringsutbytte: Dette kurset gir studentene en grunnleggende teoretisk verktøykasse i foretaksstrategi: kunnskap
om sentrale begrep og modeller i faget. Studentene lærer seg å anvende disse modellene og begrepene for å analysere
organisasjonens eksterne og interne omgivelser, for å formulere og velge mellom hensiktsmessige strategiske alternativer
basert på denne analysen,og diskutere organisatoriske løsninger for strategiimplementering. Studentene utvikler interesse
for strategi og forstår betydningen av strategisk tenkning i forskjellige kontekster i samfunnet.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Semesteroppgave i grupper (opp til 4 personer) eller individuelt teller 40%, skriftlig individuell eksamen 60%
(3 timer). Konteeksamen for de som har bestått semestersoppgaven, men strøket på eksamen, vil bli gitt i påfølgende
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semester. Karakteren for semesteroppgaven er kun gyldig det semesteret oppgaven er skrevet og ved påfølgende
konteeksamen.

AOS240  Samfunnsvitenskapelig metode
Research in Social Sciences
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Frode Alfnes/ IØR
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Forutsatte forkunnskaper:  Ingen
Strukturert undervisningstid: 2 timer undervisning pr. uke + noen uker med 2 timer øvinger
Innhold:  Kurset tar sikte på å gi studentene innsikt i hvordan man kan planlegge og gjennomføre empiriske analyser av
problemstillinger av samfunnsvitenskapelig karakter. Kurset skal sette studentene i stand til selv å gjøre undersøkelser
som tåler en kritisk vurdering basert på de mest vanlige kvalitetskriteriene som anvendes på slike undersøkelser. Kurset
er organisert rundt de to mest refererte typer av empiriske design, spørreundersøkelsen og eksperimentet. Det blir
lagt vekt på at studentene skal forstå muligheter og begrensinger med disse to designene, og hvordan den konkrete
problemstillingen som analyseres legger føringer for hvilke av disse to design som bør velges, og hvordan utformingen
av det valgte design bestemmer hvilke konklusjoner som kan trekkes på bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen.
Innenfor denne rammen vil foreleserne gå mer spesifikt inn på hvordan den informasjon undersøkelsen frembringer kan
analyseres og dermed svare på undersøkelsens sentrale spørsmål.
Læringsutbytte: Planlegge og gjenomføre studier innen samfunnsvitenskap og markedsføring.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig eksamen, 3 timer (2/3). Gruppeoppgave (1/3). Eksamen og gruppeoppgaven må bestås
i samme semester. Hvis man stryker i en av delene stryker man totalt. Konteeksamen for de som har bestått
gruppeoppgaveoppgaven, men strøket på eksamen, vil bli gitt i påfølgende semester.

AOS320  Institusjonelle perspektiver på organisasjoner
Perspectives on Institutions and Organisations
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Sigurd Rysstad/ IØR
Medvirkende lærere: Bernt Aarset
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: 2-3 individuelle oppgaver (stått / ikke stått).
Strukturert undervisningstid: Undervisningen vil foregå med 2 timer pr uke i hele semesteret.
Innhold:  \'Rational choice\' institusjonalisme: marked og hierarkier, transaksjonskostnader Historisk institusjonalisme:
historiske føringer på organisasjoners utvikling Sosiologisk institusjonalisme: rasjonelle, normative, og kognitive
tankemodeller for organisasjoner og deres tilpasninger
Læringsutbytte: Målet er at studentene skal opparbeide seg kunnskap om ulike teoretiske perspektiver på
organisasjoner og institusjonell endring. Det er et mål at studentene skal kunne redegjøre for og kritisk vurdere disse
perspektivene.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Essay

AOS331  Ledelse
Leadership
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
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Emneansvarlig/institutt: Arild Wæraas/ IØR
Medvirkende lærere: Susann Gjerde
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Deltakerne organiseres i grupper, og hver gruppe leverer en semesteroppgave. Denne
evalueres til godkjent/ikke godkjent. Godkjent rapport er et krav for å gå opp til endelig eksamen. Videre må alle
studentene delta i å presentere forskningsartikler på samlingene. Det betyr at tilstedeværelse er nødvendig for å kunne
følge kurset.
Forutsatte forkunnskaper:  Innføring i organisasjonsteori (AOS130). Organisasjons- og ledelsespsykologi (AOS230).
Strategisk ledelse og organisasjonsdesign (AOS237). Samfunnsvitenskapelig metode (AOS240).
Strukturert undervisningstid: Undervisningen vil foregå i samlinger en gang i uka .
Innhold:  Temaer: Ledelse i Skandinavia Lederroller, lederstiler og lederatferd Delt ledelse og myndiggjøring av
medarbeidere. Lederrolle og leder identitet.
Læringsutbytte: Emnet gir dypere innsikt i ledelse av moderne organisasjoner. Det gir en bred teoretisk kunnskapsbase
på feltet lederskap, med vekt på teori som verktøy for analyse og forståelse. Videre gir emnet trening i å definere,
analysere og drøfte sentrale problemstillinger knyttet til ledelse av organisasjoner, lederens rolle og identitet.. Det
legges vekt på å utvikle kritiske, analytiske evner i tilnærmingen til praktiske problemstillinger i næringsliv og offentlig
forvaltning.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: En 30 timers hjemmeeksamen.

AOS332  Strategy Dynamics
Dynamisk strategi
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: Carl Brønn/ IØR
Start term: Autumn parallel
Terms: Autumn parallel  
Mandatory activities: 
Type of course: The course will be organised as 4 hour weekly sessions over 13 weeks.
Contents: Fundamental principles of dynamic systems; mapping of stock-and-flow structures; connecting feedback
to stock and flow structures; the dynamic resource perspective on strategy, interactions between operations, strategy,
and human resource policy, managing instabilities in supply chains; applications - scenarios and management flight
simulators.
Learning outcomes: The course gives an introduction to system dynamics as a language and a methodology for
analyzing and understanding organizations business policies and strategies. This is accomplished by presenting the
effects of the cognitive dimension on strategic business activities. This leads to the development of a conceptual structure
for understanding organizations as complex systems. This perspective gives strategic decision makers a powerful
methodology for both analyzing and communicating the long-term consequences of their strategic planning activities.
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: A-F
Assessment methods: 3 deliverables (50% total) and a final written examination (50%)

AOS335  Organisasjoner i endring
Organisations in Transitition
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Bernt Aarset/ IØR
Medvirkende lærere: Arild Wæraas.
Startperiode: Høstparallell
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Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Studentene arbeider i grupper. Alle gruppene skal levere en semesteroppgave som
bedømmes bestått / ikke bestått.Godkjent oppgave er et krav for å få gå opp til eksamen. I tillegg skal alle gruppene delta
presentasjon og diskusjon av utvalgte artikler.
Forutsatte forkunnskaper:  AOS130, AOS230, og AOS237, eller tilsvarende. AOS320, men AOS335 og AOS320 kan
tas i samme semester.
Strukturert undervisningstid: Undervisningen vil foregå i samlinger en gang i uka i 12 uker. Noen uker vil det være 4
timer (med øvelser), noen 2 timer og noen uker vil være uten samling. Dette gjøres det rede for ved oppstart av kurset.
Innhold:  Forholdet mellom organisasjoner og samfunn, med fokus på bedriftsorganisasjonen. Kurset behandler årsaker
til endring, perspektiver på endring, og implementering av endring. Endring studeres i lys av kultur, makt, politikk, og
læring,
Læringsutbytte: Overordnet læringsmål er dypere innsikt i hvordan moderne organisasjoner virker i forhold til interne
og eksterne aktører og interessenter, og i forhold til sine omgivelser. Forstå endring og endringsprosesser er sentralt.
Etter kurset skal studentene være kjent med de mest sentrale teoriene for hvordan organisasjoner forholder seg til sine
omgivelser, og videre ha utviklet evner til å analysere endringsprosesser i organisasjoner.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Hjemmeeksamen på 30 timer.

AOS336  Omdømmeledelse
Reputation Management
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Arild Wæraas/ IØR
Medvirkende lærere: Bernt Aarset
Emnet tilbys første gang: VÅR  2014
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Semesteroppgave som vurderes til godkjent/ikke godkjent. Må være bestått for å ta endelig
eksamen. Kan skrives to og to sammen. Dette emnet er ikke tilpasset studenter som jobber full tid.
Forutsatte forkunnskaper:  AOS130, AOS120
Innhold:  - Identitetsforvaltning på organisasjonsnivå - Teorier og strategier for bygging, vedlikehold og forsvar
av omdømme - Gap-analyse mellom ønsket og faktisk omdømme - Omdømmekriser - Corporate branding - Etikk,
verdigrunnlag og samfunnsansvar - Spenningsforholdet mellom omdømme som image-bygging og omdømme som
forbedring av prestasjoner
Læringsutbytte: Formålet med emnet er å gi studenter på masternivå kunnskap om hvordan organisasjoner på ulike
måter forsøker å påvirke sitt eget omdømme. Emnet tar spesielt opp sammenhengen mellomo organisasjonsidentitet,
kommunikasjon og omdømme. Mer konkret skal studentene kunne beherske følgende: - Analysere spenningsforholdet
mellom organisasjoners selvforståelse og omgivelsenes oppfatninger - Innsikt i relevante strategier for å endre
omdømme - Relatere omdømme- og merkevarebygging til bredere utviklingstendenser i samfunnet
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: 30 timers skriftlig hjemmeeksamen.

AOS340  Kvalitativ metode
Qualitative Methods
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Bernt Aarset/ IØR
Medvirkende lærere: Arild Wæraas.
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
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Obligatoriske aktiviteter: Midt i semesteret er det forelesningsfri. I denne perioden skal studentene gjennomføre en
prosjektoppgave gruppevis. Denne oppgaven vil bli bedømt bestått / ikke bestått. Det er en forutsetning at denne er
bestått for at semesteroppgaven skal bli evaluert.
Forutsatte forkunnskaper:  AOS240 eller tilsvarende.
Strukturert undervisningstid: 2 timers seminar/forelesning per uke.
Innhold:  Kurset vil gi studentene en innføring i kvalitativ metode. Kurset går gjennom alle trinn i den kvalitative
forskningsprosessen. Utforming av problemstilling, design av studien (blant annet bruk av case-studier), valg av
metodikk, analyse av data, og eventuell generalisering med grunnlag i kvalitative data. Vedr datainnsamling legges
hovedvekt på dybdeintervju, men deltakende observasjon, dokumentanalyse, konversasjonsanalyse, og andre blir
behandlet. Kurset vil gi økt forståelse for sammenhengen mellom forskning og kunnskapsutvikling. Design og valg av
metode skal begrunnes i problemstilling, teoretiske perspektiv, analyseforløp, og prosjektets retning.
Læringsutbytte: Dette kurset vil tilby studenten de nødvendige kunnskapene til å gjennomføre masteroppgaven som en
kvalitativ studie. Herunder følger en grunnleggende introduksjon til kvalitative metoder, prinsipper for forskningsdesign
og kvalitativ dataanalyse.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: En gruppevis innleveringsoppgave i løpet av semesteret som skal være bestått / ikke bestått. Semesteroppgave
ved semesterslutt gis karakter. Det er en forutsetning at gruppeoppgaven er bestått for å få semesteroppgaven evaluert.

APL100  Introduksjon til profesjonsstudiene i By- og regionplanlegging og Eiendomsfag
Introduction to the Professions of Land Use Planning and Land Consolidation
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Håvard Steinsholt/ ILP
Medvirkende lærere: Mosbakk
Startperiode: Augustblokk
Perioder: Augustblokk  
Obligatoriske aktiviteter: Utferder og befaringer er obligatoriske. Oppgaver er obligatoriske.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger/kåserier: ca. 20 t. Seminar/kollokvie med lærer til stede: ca. 30 t.
Gruppearbeid/prosjekt/øvinger: ca. 80 t.
Innhold:  Emnet er bygget opp med forelesninger, individuelle oppgaver og gruppebaserte oppgaver som er typiske for
studieretningene By- og regionplanlegging. Det vil bli arrangert en 2-3 dagers utferd samt flere kortere ekskursjoner. På
utferdene vil man fokusere på faglig tilnærming til areal- og eiendomsproblematikk via lokale faglige foredrag, faglige
diskusjoner, øvinger og framleggelser. Ved forelesning og lokal befaring gis en introduksjon til typiske arkitektoniske
utrykk og planleggingsgrep. Et case-relatert gruppearbeid framlegges i plenum. Det vil bli gitt rom for studieveiledning
og studietilpasninger. Deler av studieopplegget samkjøres med EIE 100.
Læringsutbytte: Studentene skal ha blitt kjent med problemstillinger innenfor profesjonene, typiske arbeidsoppgaver og
kjennetegn ved kandidatenes arbeidssituasjon. Dette dels for å bidra til den profesjonelle modning gjennom studiet, og
dels for å forstå studieprogresjonen via de mer generelle grunnfag og øke motivasjonen ved gjennomføringen av disse.
Studentene skal lære sine medstudenter og lærere å kjenne i en sammenheng relevant for det videre studiet. Studentene
skal ha fått en introduksjonsmessig kompetanse i arbeidsformer og framleggelsesformer som er vanlige i profesjonene.
Studentene skal kunne beskrive fenomener og problemer knyttet til by- og regionplanlegging og eiendomsforhold.
Studentene skal ha blitt introdusert til etiske og mellommennesklige problemstillinger som preger arbeidsoppgavene
innenfor profesjonene. Studentene skal ha blitt introdusert til typiske utrykk fra arkitektur og byplanlegging.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Obligatorisk innleveringsoppgave . Ekskursjonsdeltagelse og rapportering muntlig for klassen. Evaluering vil
skje på grunnlag av framleggelser, presentasjoner og gruppearbeider. Evalueringen skjer umiddelbart.

APL102  Arealplanlegging, introduksjonsemne
Introduction to Urban and Regional Planning
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Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Berit Nordahl/ ILP
Medvirkende lærere: .
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: 3 Individuelle obligatorisk aktivitet er(innleveringsoppgave). 4 nettbaserte og individuelle
hjemme-eksamener.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: ca. 35 t. Selvstudium 60 t. Arbeidsoppgave/øvinger/hjemme-eksamener:
ca. 30 t. 3 - 4 Obligatoriske arbeider må leveres til bestemte frister, og de 4 digitale hjemme-eksamene må gjennomøres
på avtalte dager og tidspunkter.
Innhold:  Emnet er periodisert (4 bolker) . Emnet starter med en orientering og gjennomgang av emnets innhold
og oppgaver. Periode 1 tar opp \"planleggingens geografi\". Periode 2 tar opp\"planleggingens mål og midler\",
Periode 3 tar opp \"aktuelle tema i planlegging\", mens den siste (Periode 4) tar opp \"Planleggingens historie. Litt om
arkitektur og kulturvern\". Teori blir fulgt av eksempler. Følgende temaer berøres: Kart , skala og nivåer i planlegging,
bærekraftig byutvikling, trafikk, boligområder, medvirkning, utmarksplanlegging, kulturvern, naturvern, vassdrag- og
kystsoneplanlegging, risiko- og sårbarhetsanalyser, litt byplanhistorie.
Læringsutbytte: Studentene tilbys en oversikt over det fysiske, geografiske og deler av det lovmessige grunnlaget for
norsk formell arealplanlegging. Studentene tilbys også et lite innblikk i fagets historie og utvikling, samt enkelte viktige
begreper, problemstillinger og redskaper knyttet til dagens planleggingspraksis på lokalt nivå.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Langsgående evaluering ved lokalt arrangerte 4 del-eksamener (digitale \"hjemme\"-prøver) fordelt over
semesteret. Del-eksamene tas på bestemte dager, innenfor en tidsramme. Når studenten begynner på prøven, får hun kun
kort tid på seg til å fullføre, og får kun en mulighet. Siste deleksamen avholdes i ordinær eksamensperiode (men uten
behov for fysiske eksamensrom).

APL103  By- og regionplanleggingens historie og fagtradisjon
History of Urban and City Planning
Studiepoeng: 15 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Berit Nordahl/ ILP
Medvirkende lærere: Tore Edvard Bergaust, Marius Grønning, Ola Teige (gjestelærer), Rolf H. Jensen
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Skriftelig innlevering av øvingsoppgave og hjemmeksamen.
Forutsatte forkunnskaper:  Ingen
Innhold:  Emnet består av fire seminarer som hver består av en forelesningsrekke, litteraturstudium/kollokvier
og hjemmeeksamen. Seminar I : Norsk byhistorie Seminar II : Bygningstypologi og arkitekturhistorie Seminar
III : Internasjonale byplanidealer Seminar IV : Fremveksten av by- og regionplanfaget i Norge Et skrivekurs med
øvingsoppgave inngår i kurset.
Læringsutbytte: Emnet gir grunnleggende kunnskap om historisk utvikling og sammenhenger som har betydning
for utøvelse av by- og regionplanlegging som fag. Studentene vil få en historisk oversikt over urbanisering i Norge,
vil få oversikt over ulike bygningstyper og hvordan arkitekturen har utviklet seg, de vil få kjennskap til internasjonale
byplanidealer gjennom tidene og fremveksten av by- og regionplanlegging som disiplin.
Eksamensform: Avsluttende Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Hjemme-eksamen (1 uke)

APL240  Miljø og planlegging, del 1
Environment and Planning, Part 1
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Aase Kristine Aasen Lundberg/ ILP
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Medvirkende lærere: Knut Bjørn Stokke
Emnet tilbys første gang: VÅR  2013
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Strukturert undervisningstid: Strukturert undervisningstid: 28 timer
Innhold:  Det vil bli lagt vekt på hvordan arealbruk påvirker naturmangfoldet og hvorfor arealplanlegging i stadig større
grad har blitt tatt i bruk som et miljøpolitisk virkemiddel. Emnet tar opp kommunale, fylkeskommunale og statlige
oppgaver i planleggingen. Helt sentralt er planprosessene, demokrati og medvirkning Gjennom konkrete eksempler på
planleggingsprosesser vil det bli lagt vekt på problemstillinger knyttet til helse, friluftsliv, landskap, biologisk mangfold,
reindrift, kulturminner og klima.
Læringsutbytte: Planlegging er et sentralt redskap i kommunenes arealforvaltning og lokal utvikling. Dette emnet
fokuserer på plansystemet og rammene rundt planlegging. Slike rammer omfatter forståelse av forvaltningsnivåer,
aktører og prosesser. Emnet skal gi studentene en forståelse hvilke nasjonale, regionale og lokale føringer som påvirker
den praktiske planleggingen og forvaltningen av naturressurser i Norge. Gjennom konkrete eksempler gir emnet
studentene innsikt i hvordan ulike natur- og miljøinteresser balanseres opp mot hverandre i plansystemet.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig eksamen 3,5 t
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

APL241  Miljø og planlegging del 2
Environment and Planning, Part 2
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Aase Kristine Aasen Lundberg/ ILP
Medvirkende lærere: Knut Bjørn Stokke
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Seminarer, skriveoppgaver og presentasjoner.
Forutsatte forkunnskaper:  APL240
Strukturert undervisningstid: Strukturert undervisningstid: 30 timer, inkludert individuell veiledningstid
Innhold:  Emnet er bygget opp omkring forelesninger og seminarer. Studentene skal både arbeide med individuelle
oppgaver og gruppeoppgaver. Det legges stor vekt på praktiske skriveøvelser og tilbakemelding på andre studenters
oppgaver. Videre skal studentene øve i å gi presentasjoner. Det vil bli gitt tilbakemelding og veiledning underveis i
skriveprosessen og dette arbeidet skal munne ut i en individuell oppgave som danner grunnlaget for sensur.
Læringsutbytte: Studentene skal kunne utarbeide og besvare en faglig begrunnet problemstilling. Studentene skal
kunne bygge videre på faglige diskusjoner i emnet APL240 og skrive en fordypningsoppgave innenfor ett valgfritt tema
som landskapsplanlegging, naturforvaltning, fornybar energi og helse i plan. Studentene skal gjennom emnet utvikle
forståelse for den akademiske skriveprosessen.
Eksamensform: Avsluttende Karakterregel: A-F
Eksamen: Individuell oppgave

APL250  Lokal planlegging
Local Planning
Studiepoeng: 15 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Marius Grønning/ ILP
Medvirkende lærere: Marit Øhrn Langslet
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Utferder, øvinger og arbeidsoppgaver (spesifiseres ved oppstart av emnet), seminarer og
felles presentasjoner.
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Forutsatte forkunnskaper:  APL102; LAD102, LAA250. Øvingsoppgaven i APL250 er en fortsettelse av oppgaven
fra LAA250.
Overlapping og studiepoengreduksjon: -
Strukturert undervisningstid: Seminarer, øvinger, obligatoriske arbeidsoppgaver og \"laboratoriearbeid\" med
veiledning. Ca 30% av totalt antall timer i emnet (150 timer) vil tilbys som strukturert undervisning hvorav 24-28 timer
forelesning/seminar og 8-10 timer opplæring i digital karttegning.
Innhold:  Emnet består av forelesninger og seminarer om praktisk arealplanlegging, først og fremst kommuneplanens
arealdel etter plan- og bygningsloven. Dette omfatter kunnskap om styring og styringsidealer, det norske
forvaltningssystemet som rammeverk for planlegging, og teknikker som anvendes i overordnet arealplanlegging.
Kurset tar for seg en felles eksempelkommune i Osloregionen (som fortsettelse av LAA250), og studentene utfører
gruppeoppgaver som presenteres, herunder forslag til kommunedelplaner. Studentene skriver også individuelle oppgaver
der problemstillinger og dilemmaer i praktisk planlegging belyses og drøftes.
Læringsutbytte: Studentene skal kunne forstå, utprøve og verdsette lokale planprosesser, særlig planlegging
på kommunalt nivå, som problemfelt etter at emnet er gjennomført. Videre skal studentene kunne gjenkjenne
typiske problemstillinger i en gitt kontekst og utarbeide forslag til kommuneplaner (arealdelen) på basis av tidligere
registreringer og analyser av et tettststed (LAA250). De skal kunne vurdere muligheter og begrensninger som det
institusjonelle rammeverket gir, samt teknikker og virkemidler for gjennomføring av kommunale planer, spesielt
kommuneplanens arealdel.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Langsgående evaluering. Obligatoriske øvelser innleveres og godkjennes. 10% skriftlig drøftingsoppgave
10% programmering av planprosess (planprogram) 40% problemforståelse og arealstrategi 40% framstilling av
planforslag (skriftlig, visuelt, muntlig)

APL260  Store europeiske byer
Metropolitan Areas in Europe
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Marius Grønning/ ILP
Emnet tilbys første gang: HØST  2013
Startperiode: Augustblokk
Perioder: Augustblokk  
Forutsatte forkunnskaper:  Studentene må minst ha bestått de to første årene av studiet i By- og regionplanlegging.
Strukturert undervisningstid: Emnet er under utvikling.
Innhold:  Emnet er under utvikling.
Læringsutbytte: Emnet er under utvikling.
Eksamensform: Avsluttende Karakterregel: Bestått/ikke bestått

APL330  Planteori fordypning
Planning Theory - Advanced Course
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Inger-Lise Saglie/ ILP
Medvirkende lærere: Raine Mäntysalo Aalto universitetet Helsinki. Seminarene med Raine Mäntysalo vil bli holdt
på engelsk. 1-2 av de skriftlige oppgavene må også leveres på engelsk, og studentene må påregne at presentasjon av
oppgaven(e) vil være på engelsk.
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Obligatoriske forelesninger og seminarer ( 70 % fremmøte), obligatoriske individuelle
skriftlige oppgaver og muntlige presentasjoner. 1-2 av de skriftlige oppgavene må også leveres på engelsk, og studentene
må påregne at presentasjon av oppgaven(e) vil være på engelsk.
Forutsatte forkunnskaper:  APL 250 og LAA 250
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Strukturert undervisningstid: Forelesninger/seminarer ca 40 timer. Selvstudium inklusive individuell lesning og
skriving ca 210 timer
Innhold:  Emnet et bygget opp over forelesninger, seminarer, et lesepensum,skriflige oppgaver og muntlige
presentasjoner. Et utvalg av planteoretiske retninger presenteres dels i forelesninger dels gjennom forberedte innlegg av
studentene. Disse diskuteres i grupper, og det forventes aktiv deltagelse av studentene.
Læringsutbytte: Studentene skal ha kunnskap om noen viktige retninger i den aktuelle planteoretiske debatten,
spesielt knyttet til fysisk planlegging. Dette omfatter blant annet etikk, normativ og preskriptiv planteori, instrumentell
og kommunikativ rasjonalitet. Hensikten er å gi studenene et teoretisk stådsted for å kunne reflektere over
planleggingspraksis. Det er et videre et mål at studentene skal være i stand til å utdype egne meninger og forventninger
til planlegging, og i tillegg utvikle normative standpunkter til hva de mener er god planleggingspraksis kan være og
kunne reflektere over dette.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: 2-4 individuelle skriftlige oppgaver og muntlig presentasjon av disse på seminarer. Skriftlig hjemmeeksamen.
Karakteren fastsettes på bakgrunn av de skriftlige oppgavene underveis i kurset (halvparten) og den avsluttende skriftlige
hjemme-eksamenen (halvparten). 1-2 av de skriftlige oppgavene må også leveres på engelsk, og studentene må påregne
at presentasjon av oppgaven(e) vil være på engelsk.

APL350  Prosjektutvikling og prosjektgjennomføring
Projects Initiation and Implementation in Urban Development
Studiepoeng: 15 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Berit Nordahl/ ILP
Medvirkende lærere: Emnet er p.t.ikke bemannet for 2014 på grunn av vakanser. Emnet kan bli kansellert for våren
2014 og vil i så fall gå våren 2015. For informasjon kontakt seksjonsleder Berit Nordahl eller studieleder Monica
Vestvik, Institutt for landskapsplanlegging. Emnestart/emnekansellering annonseres via Fronter høsten 2013. Dersom
emnet går vil eksterne lærere innleies for spesielle temaer etter behov avhengig av studentenes ønsker (bestilling),
prosjektens (feltarbeidets) karakter og prosjektoppgavenes innhold.
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Feltarbeide Prosjektarbeider med levering av prosjektoppgaver
Forutsatte forkunnskaper:  MA-nivå
Overlapping og studiepoengreduksjon: Etter den nye studieplanen for by- og regionplanstudiet blir det ingen
overlapping med andre emner (nedleggelse av APL 232 og 303). Det er heller ikke grunnlag for å gi reduksjoner.
Strukturert undervisningstid: Feltarbeide og prosjektarbeider 420 t. Kollokvier 20 t. Forelsninger 10 t.
Innhold:  .
Læringsutbytte: Emnet skal gi studentene kunnskap og ferdigheter i hvordan byggeprosjekter utvikles og gjennomføres.
Det legges spesiell vekt på å belyse hvordan prosjektspesifikke forutsetninger og metoder for gjennomføring kan
innarbeides i så vel overordnede planer som i prosjektplaner, i møtet mellom utvikler av eiendom og planmyndighet.
Emnet skal operasjonalisere studentenes kunnskaper i planleggingsfaget med sikte på styrking av deres innsikt i både
evaluering og gjennomføring av prosjekter.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F

APL360  Regional planlegging
Regional Planning
Studiepoeng: 15 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Petter Næss/ ILP
Medvirkende lærere: Anders Jordbakke, (Erik Holmelin, Truls Angel, A. van Nes, m.fl.)
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
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Obligatoriske aktiviteter: Feltarbeider Forelesninger Kollokvier
Forutsatte forkunnskaper:  MA-nivå
Overlapping og studiepoengreduksjon: Etter utvikling av emnet er det ingen overlapping med andre emner
Strukturert undervisningstid: Ca. 100 timer
Innhold:  Emnets hovedtema er hvordan utviklingen av arealbruk og transportinfrastruktur på regionalt nivå påvirker
tilgjengelighet til fasiliteter, transportbehov, trafikkutvikling og transportrelaterte miljøkonsekvenser, samt drivkrefter
bak utviklingen på disse områdene, utfordringer, offentlige målsettinger og planleggingsstrategier for å påvirke
utviklingens retning. Fokus retter seg først og fremst mot regionale utviklingen og planlegging i byregioner. Emnet
er inndelt i fire sekvenser med intensive forelesninger kombinert med mulige kollokvier. Kollokvienes innhold og
omfang er dels avhengig av forlesningenes tematiske vinkling, dels av progresjonen i prosjektarbeidet. Forelesningene
of kollokviene skal danne grunnlag for individuelle analyseoppgaver (skriftlige besvarelser) og en langsgående
gruppeoppgave.
Læringsutbytte: Studentene skal, etter å ha gjennomført kurset, ha skaffet seg kunnskap om, forståelse av og
ferdigheter i bruken av relevante begreper, teorier og planleggingsstrategier som har med den romlige regionale
utviklingen å gjøre, og være i stand til å utforme analyser, kritikk og løsningsforslag vedrørende arealbruks- og
transportinfrastrukturutviklingen i byregioner, bl.a. i et bærekraft- og klimahensynsperspektiv.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Langsgående for gruppeoppgave. Lærer dokumenterer hvordan individuelle analyseoppgaver blir evaluert
innenfor skalaen bestått-ikke-bestått og vektlegging for sluttkarakter med karakterregel A-F

APL405  Rammer for PhD-studiet
Framing the PhD
Studiepoeng: 5 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Erling Berge/ ILP
Medvirkende lærere: Inger-Lise Saglie
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Etter behov
Emnet tilbys:  Annet - Emnet tilbys ved behov
Obligatoriske aktiviteter: Attendance at minimum 70 % of the lectures and seminars
Forutsatte forkunnskaper:  Opptatt som PhD student
Strukturert undervisningstid: Lectures 10 hours Seminars 35 hours
Innhold:  Assignments and exercises with subsequent seminars where the students take an active part in giving
each other feedback. This is complemented by key lectures. Specific focus is given to the use of literature and an
understanding of the relationship between research questions, theory and method in the students own thesis topic. The
need of the individual students is in focus and hence the course maintains some flexibility to adjust the content and
time spent on each theme in dialogue with the participating students. The following themes are addressed in the course:
Personal strengths and challenges including expectations and models for supervision. Information retrieval and reference
management How to read scientific papers Different uses of a literature review Theory in relation to method. Research
topic in relation to research questions Writing as a thinking tool Communicating your thesis topic
Læringsutbytte: The two main objectives of the course is to become conscious of the scientific and personal challenges
involved in doing a PhD and to facilitate and boost the work with the education plan and the design of the thesis project
through constructive guidance and thinking tools to understand, structure and demarcate the thesis topic in the crucial
initial stages of the PhD. The students will get training in communicating their own project and give feedback to others.
Students will also get a basic orientation in theories and methods relvant to the research fields within the department.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: Bestått/ikke bestått

APL406  Akademisk skriving, publisering og formidling
Academic Writing
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Studiepoeng: 5 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Inger-Lise Saglie/ ILP
Medvirkende lærere: Lynn Nygaard
Startperiode: Januarblokk
Perioder: Etter behov
Emnet tilbys:  Annet - Emnet tllbys ved behov
Obligatoriske aktiviteter: 70 % tilstedeværelse, skriftlig oppgave, tilbakemelding på andres arbeid og presentasjon.
Forutsatte forkunnskaper:  Opptatt som PhD student
Strukturert undervisningstid: Forelesninger 10 timer. Seminarer 40 timer
Innhold:  Emnet er tett knyttet opp til den enkelte PhD students eget arbeid med avhandlingen, og vil være rettet
mot de praktiske behov som PhD studentene har når arbeidet skal publiseres og formidles. Kurset er bygget om
omkring forelesninger og seminarer. Det legges stor vekt på praktiske øvelser i skriveoppgaver i ulike sjangre og
tilbakemelding på andres oppgaver. Videre skal studentene øve i å gi presentasjoner. Alle øvelsene er basert på arbeidet
med avhandlingen.
Læringsutbytte: Emnet skal oppøve bevissthet om skriving som et tankeredskap. Emnet gir en praktisk innføring
hvordan du som akademiker kan sikre deg at du når ut med budskapet og blir forstått. Emnet skal gi innsikt i
oppbyggingen av en vitenskapelig publikasjon, enten i artikkelform eller som en monograf. Studentene skal få
kunnskaper om retorikk og argumentasjonsteori. Studentene skal få øvelse i praktiske skriveoppgaver og trening i å gi
tilbakemelding på andres arbeider. Studentene får innføring i presentasjonsteknikker og praktisk trening i ulike sjangre
for formidling av forskningsresultater.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: Bestått/ikke bestått

AQB200  General Breeding
Generell avl
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: Hans Magnus Gjøen/ IHA
Teachers: Gunnar Klemetsdal
First time the course is offered:  AUTUMN
Start term: Autumn parallel
Terms: Autumn parallel  January block  
Mandatory activities: All exercises, in the relevant semester, must be passed.
Prerequisites:  Engelsk:Statistics, equivalent to STAT100. Genetics, equivalent to BIO120.
Credit reduction: 100% overlap with HFA200
Type of course: In autumn parallel: Lectures: 2 hours/ week. Guided assignments: 2 hours/ week. In autumn parallel:
Lectures: 2 hours/ day. Guided assignments: 2 hours/ day.
Contents: Thorough introduction to quantitative genetics: kinship and inbreeding, genetic parameters, breeding values,
selection, breeding methods and inbreeding in populations.
Learning outcomes: Engelsk:Students should be able to analyse the effect of different approaches to breeding (in pure-
and cross-breeding) and possess sufficient knowledge to continue studies in the subject area.
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: A-F
Assessment methods: 2 written examinations, 3 hrs each.

AQB270  Aquaculture Breeding and Genetics
Akvakultur avl og genetikk
Credits: 5 Language:  English
Staff/institute: Hans Magnus Gjøen/ IHA
Teachers: Øyvind Andersen
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Start term: Spring parallel
Terms: Spring parallel  
Mandatory activities: Assignments
Prerequisites:  HFA200 or AQB200
Type of course: 24 hours of lectures, assignments and colloquium
Contents: The students will learn about the major principles underlying the design of breeding schemes, the biological
restrictions for species involved, tagging methods and economical considerations. Also breeding strategies, breeding
methods and breeding goals, genotype by environment interactions and the application of modern DNA tools in
aquaculture will be covered.
Learning outcomes: Students are to acquire sound knowledge in the use of traditional and modern fish breeding
methods, as well as some major aquaculture breeding programmes. The students are to gain skills in the evaluation of
various breeding strategies.
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: A-F

AQF200  Primary production -Aquaculture and Fisheries
Primærproduksjon - akvakultur og fiskeri
Credits: 7 Language:  English
Staff/institute: Odd Ivar Lekang/ IMT
Teachers: several from IMT, IHA and INA
Start term: August block
Terms: August block  Autumn parallel  
Credit reduction: The first part of the topic is identtical with AQX 251, and a student can not get credits for both
courses, 100% credit reduction
Type of course: Structurd lectures 24 hours, guided working with exercieses 20 hours,
Contents: The students will gain an overview of the fishery and aquaculture industry in the word and more detailed in
the Nordic countries. Within fishery topics will include overview over relevant species, nutrient chains: fishing seasons:
fishing gears function, optimal use, affect fish quality on quality: fishing vessels: initial fish processing, on shore or
at sea: by catch/by product handling: regulations, quotas and international agreements: structural changes in the fish
industry and sustainable fishery. Within the aquaculture topic overview lectures will include relevant species, biology
and production cycles, different production systems and production cycles, water quality requirements, fish feeding, fish
breeding, fish health and diseases in aquaculture, fish welfare, sustainable aquaculture, harvesting and slaughtering of
fish.
Learning outcomes: The requirement for fish and seafood in the word is increasing. This can either be harvest from
the sea, traditionally fishery or it can be produces trough aquaculture. These are complex systems and productions
that may interfere to each other and on to the surrounding environment. The overall aim with the course is to give the
students the necessary basic information about fishery and aquaculture. This should be set in overall view so the students
are able to critically evaluate the factors which are important for a sustainable growth in the industry. A student who
has met the objectives of the course will be able to: - discuss advantages and disadvantages with the two aquatic food
primary production systems, fishery and aquaculture - discuss important factors for performing a sustainable fishery and
a sustainable aquaculture
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: A-F
Assessment methods: 

AQF210  Aquatic Food Processing and Technology
Marine næringsmiddelressurser, prosessering og teknologi
Credits: 8 Language:  English
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Staff/institute: Odd Ivar Lekang/ IMT
Teachers: 
Start term: Autumn parallel
Terms: Autumn parallel  
Type of course: 
Contents: Students will gain an overview of how processing and storage conditions influence the quality and shelf
life of aquatic food. The students will be given an introduction to fish muscle as a raw material for different processing
procedures. Muscle structure, muscle biochemistry, and biochemical processes after death (rigor) in relation to quality
and processability will be reviewed. The composition and use of by-products will also be reviewed. An overview of
different prosessing methods, both traditional and novel, will be given. Finally packaging of fish and fish products will
be reviewed.
Learning outcomes: A student who has met the objectives of the course will be able to: give an overview of the muscle
structure and biochemistry of fish as well as the most common storage and processing methods used on fish and fish
products, and be able to discuss how different processing and storage parameters will influence the product quality and
the shelf life.
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: A-F
Assessment methods: 

AQF220  Safety and Human Health Effects of Aquatic Food
Sjømat, trygghet og helseeffekter
Credits: 8 Language:  English
Staff/institute: Odd Ivar Lekang/ IMT
Start term: Autumn parallel
Terms: Autumn parallel  
Type of course: 
Contents: The course includes e-learning with webinars and it is important that students have access to Internet and can
be reached by e-mail. The course will allow student to identify hazards and to discuss how processing, distribution and
consumer handling will influence safety and health effects of aquatic food. Relevant biological and chemical hazards in
aquatic food are presented including pathogenic bacteria, viruses, parasites, aquatic biotoxins, histamine/biogenic amines
and industrial and environmental contaminants. Quantitative microbial ecology, mathematical modelling and software
are included for evaluation and management of hazards during processing and distribution of aquatic food to the end-
consumers. Functional aquatic food components (omega-3 fatty acids, vitamin D, proteins/peptides, taurine, selenium,
iodine, chitosan, antioxidants, polysaccharides, macro algae) and their beneficial human health effects are presented and
evaluated in relation to regulations, health claims and risk benefit analysis.
Learning outcomes: A student who has met the objectives of the course will be able to: - Describe basic concepts
of aquatic food risk analysis. - Apply the HACCP system for safety management of aquatic food. - Describe human
health benefits of aquatic food consumption. - Evaluate and compare risks and human health benefits of aquatic food
consumption. - Explain human health benefits of specific functional aquatic food components. - Analyse data from
database about aquatic food-borne diseases outbreaks - Review and analyse data in a synthetic report - Critically analyse
\'hot topics\'related to safety and health of aquatic foods
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: A-F
Assessment methods: 

AQF230  Aquatic Food Supply Chain Management, Environment and Resources
Sjømat, styring av forsyningskjede, miljø og ressurser
Credits: 8 Language:  English
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Staff/institute: Odd Ivar Lekang/ IMT
Start term: Autumn parallel
Terms: Autumn parallel  
Type of course: Total lectures 55, divided on 14 weeks Total seminars, problem sets and project work 28, divided on 14
weeks
Contents: The course is linked to recent research on sustainable development theory and practice and on implementation
of novel technologies in the fish supply chain and presents advanced methods used for real time monitoring and
indicators of quality, safety and traceability. The topics are: a) sustainability analysis of value chain: b) Logistics
and mapping of activities using the SCOR model: c) traceability and monitoring of indicators for quality and safety
of products: c) Application of ICT (Information and Communication Technology) and RFID (Radio frequency
identification) technology for real time monitoring to enhance transparency of the supply chain: d) Tools for assessment
of environmental impacts of processing and logistics will be examined like Life Cycle Analysis (LCA) and various
indicators like carbon footprint and food miles for the aquatic food supply chain will be discussed: e) Tools for
assessment of economic and social aspects of processing and logistics will be examined like cost benefit analysis and
decision analysis: f) tools for assessing simultaneously environmental, economic and social aspects such as multi-criteria
assessment.
Learning outcomes: A student who has met the objectives of the course will be able to: - describe basic and advanced
ideas, theories and concepts of sustainable development. -compose, organize and present sustainability indicators. -
explain, evaluate and apply common methods used in environmental and resource analysis as it relates to sustainable
development. Can present interpret, analyze and explain results. - critically synthesize literature, and formulate practical
and theoretical solutions to environment and resource issues as they relate to sustainable development. - describe the
processes, functions, flows and players in a logistics system, the supply chain objectives and performance indicators.
- describe and analyse the environmental issues related to transportation and logistics - apply the SCOR model for
processes, functions, and flow descriptions in a logistics system. - describe SCM (supply chain management) issues that
are important such as collaboration, use of information technology and information systems, and more
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: A-F

AQN251  General Aquaculture - Nutrition
Generell akvakultur - ernæring
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: Trond Storebakken/ IHA
Teachers: Guest lecturers
Start term: Autumn parallel
Terms: Autumn parallel  
Mandatory activities: Demonstrations and exercises.
Prerequisites:  BSc in life science or third year BSc studies at UMB.
Credit reduction: Overlapping with HFE200.
Type of course: Structured teaching time will be roughly divided as follows: Lectures: 4 hours per week (total 44
hours). Group tutorials: 2 hours per week (total 30 hours). Demonstrations: Total 10 hours.
Contents: This course is an introduction to fish nutrition, and gives a background for further studies in fish nutrition and
fish feed and ingredient processing. The course is broad in this sense, and may be divided into 3 sub-topics: 1. Nutrients:
(Macro and Micro nutrients). 2. Feed evaluation and digestibility: (Feed composition, Digestion and Feed utilization). 3.
Intermediate metabolism: (Energy partitioning, Catabolism and Anabolism of macro nutrients). Particular emphasis is
placed on understanding relationships between the different sub-topics.
Learning outcomes: The aim of the course is to provide students with a basic understanding of coldwater and
warmwater fish nutrition. The student should gain an understanding of the main components of the diet and their
interrelationships and importance for the animal. The student will be brought up to date in the area of aquafeeds and in
addition be given an introduction to feed composition, feed evaluation, and feeding of farmed fish.
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Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: A-F
Assessment methods: Learning will be evaluated by written exam at the end of the course (3 hours).

AQN350  Aquaculture Nutrition
Akvakulturernæring
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: Trond Storebakken/ IHA
Teachers: Trond Storebakken, guest lecturers may be invited as appropriate.
Start term: Autumn parallel
Terms: Autumn parallel  
Mandatory activities: Participation in all parts of the practical feed project including written and oral group
presentation.
Prerequisites:  General nutrition at 200 level (AQN 251 or HF200), or equivalent.
Type of course: 2-4 hours of lectures and theoretical exercises per week. 4-10 hours of practical projects per week. The
remaining time is spent on the individual project, literature preparation etc. Activity level: 50 % of full time.
Contents: The topic is project based. The sudents shall work in groups and carry out a project including project
planning, feed production, and carrying out a nutritional experiment with fish (salmonids or tilapia), and relevant
analyses. The students will be supervised through lectures given bu specialists in feed development, feed ingredients, fish
nutrition, and growth. The results shall be presented by the students at the end of the course.
Learning outcomes: Students will gain both theoretical and practical experience of feed formulation and biological
feed evaluation. The student will also obtain a theoretical understanding of the principles behind feed formulation and
nutrition physiology, thus allowing an understanding of the economical, technical and biological challenges of todays
and tomorrow\'s aquaculture industry from a feed management perspective. In addition the students will gain practical
experience from nutritional studies with fish.
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: A-F
Assessment methods: Oral exam at the end of the course. In order to take the oral exam, the students must have
participated actively in the practical activities of the course.

AQP350  Planning and Design of Intensive Fish Farms
Planning and design of intensive fish farms
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: Bjørn Frode Eriksen/ IMT
Teachers: Lekang Odd Ivar.
Start term: Autumn parallel
Terms: Autumn parallel  
Prerequisites:  AQT254 - Aquaculture Production, or similar knowledge in the area. AQT211 - Production Technology
in Aquaculture, or similar knowledge.
Type of course: Lectures: 3 hours per week, totalling 39 hours. Exercises and project work with supervision: 3 hours per
week, totalling 39 hours.
Contents: Through the course, the students will gain new knowledge as well as utilise previously acquired knowledge
in a process where they will plan and design an intensive land-based fish farm. The plan will be adapted for an actual
site and an actual production. The course has an international scope, and the planning of a farm for international and
non-traditional species can be done. Topics for lectures are design and dimensioning of inlet, transfer pipelines, pump
stations, fish handling, feed handling, farm design, site selection, superstructure principals, room program, planning and
technical design.
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Learning outcomes: The students should be able to plan and design a land-based facility for intensive fish farming and
carry out projects in this area.
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: A-F
Assessment methods: Final oral examination, approx. 3/4 hours per student. At the oral examination, the candidate is
assessed by a combination of examination in basic theory and defence of the compulsory project work and report. The
grades of both parts is combined into one grade, where the oral examination counts 1/3 and the defence and quality of the
project work count 2/3.

AQQ253  Product Quality in Aquaculture
Produktkvalitet Akvakultur
Credits: 5 Language:  English
Staff/institute: Magny S. Thomassen/ IHA
Teachers: Hans Magnus Gjøen, Turid Mørkøre, Mia Rørå, Kjell-Arne Rørvik, Ingrid Olesen, Bente Ruyter.
Start term: June block
Terms: June block  
Mandatory activities: Approved excursion report.
Prerequisites:  Basic knowledge of chemistry and biochemistry.
Type of course: Lectures: 45-50 hours. Excursion: 4 days.
Contents: Central and current topics on quality of aquaculture products are presented during lectures. The industry\'s
focus on product quality, problems and improvements will be addressed during excursions and visits to applied research
institutions. The student is expected to present her/his impressions in the excursion report which has to be approved
before the examination.
Learning outcomes: The student will during the course have gained a solid theoretical understanding of quality and the
components responsible for quality of aquaculture products. The student will also gain insight into different analytical
methods and possibilities for influencing/improving important quality parameters. The student is presented to the basic
principles of quality, definitions and the needs for appropriate analytical methods and ways of influencing quality. The
students are further expected to gain detailed knowledge related to central sensory, nutritionally and processing related
quality parameters, as well as the importance of ethical and hygienically safe products. Insight into the factors regulating
quality in practical production will be gained through the excursion and visit to applied research institutions.
Methods of examination: Final Written exam Grading: Pass/Fail
Assessment methods: Written multiple choice examination.
Examination aids: No calculator, no other examination aids

AQT250  Laboratory Course in International Aquaculture
Laboratoriekurs i internasjonal akvakultur
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: Bjørn Frode Eriksen/ IMT
Teachers: Støkken Harald, Asper Jon, Lekang Odd Ivar.
Start term: Autumn parallel
Terms: Autumn parallel  Spring parallel  
Prerequisites:  Bachelor degree or corresponding - Entrance requirement for the Master\'s programme in aquaculture at
UMB.
Credit reduction: TAT101- Aquaculture laboratory course. Students that have completed TAT101 will only be credited
5 credits for a subsequent TAT250 (reduction from 10 to 5 credits).
Type of course: Lectures: 6 hours. Laboratory exercises: 70 hours. Student presentation of exercise results: 6 hours.
Contents: The course will focus on production methods, mainly for Atlantic salmon and rainbow trout. In the laboratory
exercises, the students will follow and control the production cycle and make comments about the production results.
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There will be exercises in measuring of the water quality and using of equipment to improve the water quality. There will
also be exercises in controlling other types of equipment used on a fish farm.
Learning outcomes: The students shall get practical training and insight in operations used in international fish farming.
The focus is on land-based fish farms and production methods.
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: Pass/Fail
Assessment methods: Continuous assessment, laboratory reports and presentation counts 1/1.

AQT254  Basic Aquaculture Engineering
Grunnleggende akvakulturteknikk
Credits: 5 Language:  English
Staff/institute: Bjørn Frode Eriksen/ IMT
Teachers: Odd-Ivar Lekang
Start term: January block
Terms: January block  
Mandatory activities: 
Prerequisites:  Bachelor degree in life science or ongoing bachelor degree studies at UMB.
Credit reduction: 
Type of course: Activities consist of lectures and literature studies for a three week period ending with a written
examination. The estimated activity includes 8 hours with lectures and theoretical exercises per week + individual
literature studies.
Contents: The course gives an overview over technical equipment used in aquaculture production, how it function and
is constructed. The course is divided in three modules, 1. Water transport and water treatment, 2. Production units, 3.
Additional necessary equipment.
Learning outcomes: The aim of the course is to give the student basic knowledge on technical equipment, methods and
systems that are nessessary for aquaculture production.
Methods of examination: Final Written exam Grading: A-F
Assessment methods: Written examination, 3 hours, counts 100%.
Examination aids: Simple calculator, no other examination aids

AQX251  General Aquaculature - Animal Welfare and Health in Farmed Fish
Generell akvakultur - dyrevelferd og helse hos oppdrettsfisk
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: Hans Magnus Gjøen/ IHA
Teachers: Teachers from UMB, Norwegian School of Veterinary Science, Agricultural Unviersity of Sweden and
Faculty of Life Sciences at Copenhagen University.
Start term: August block
Terms: August block  Autumn parallel  June block  
Mandatory activities: Exercises, demonstrations, field weeks and project.
Prerequisites:  BSc in life science.
Credit reduction: 
Type of course: The course starts during the August block with a full-time lecture session combined with short exercises
and a personal literature project. The literature project relates to the aquaculture of different countries and regions. In the
autumn parallel there is 2-4 hours of lectures given per week, and there is a written examination in the end of the period.
The course will not have lectures during the January block and Spring semester. Teaching will resume in the spring
semester with a project assignment. A field week in late May/early June, again synchronized with the other partners of
the NOVA network, will end the course. The project will be finalized during the last field week.
Contents: The course consists of a theoretical part with lectures and demonstrations with the aim to give the student
basic knowledge in the subject. The student gets to practice his or her theoretical knowledge in small assignments or
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projects during the field weeks. In the final project, the student has to actively seek knowledge outside that given in
lectures and demonstrations.
Learning outcomes: The first aim of the course is to give the student a theoretical base in fish physiology, anatomy
and health. The second aim is to give the student a practical experience of this knowledge. The final aim is to create a
situation allowing the student an insight in to the consequences of implementing biological knowledge in a production
situation.
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: Pass/Fail
Assessment methods: The requirement to pass the written examination is set to 60 %.

AQX350  Aquaculture, Special Course
Akvakultur spesialkurs
Credits: 5 Language:  English
Staff/institute: Kjell-Arne Rørvik/ IHA
Teachers: Several.
Start term: Autumn parallel
Terms: Autumn parallel  
Mandatory activities: Students have an obligation to appear at all student projects presentations.
Prerequisites:  Bachelor\'s degree in Aquaculture or similar.
Type of course: 2-4 hours per week
Contents: The course starts with the identification of areas of current interest for the fish farming industry. Based
thereupon, topics are decided for student-prepared discussions, lectures given by teachers or guest lectures from the
industry.
Learning outcomes: Students will acquire an interdisciplinary understanding and technical independence in the area of
aquaculture.
Methods of examination: Final Oral exam Grading: A-F
Assessment methods: Oral presentation of project counts 100%.

BIN210  Introduksjon i bioinformatikk
Introduction to Bioinformatics
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Torgeir R Hvidsten/ IKBM
Medvirkende lærere: 
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Forutsatte forkunnskaper:  Grunnleggende kunnskaper i molekylærbiologi, biokjemi og statistikk.
Strukturert undervisningstid: 2 timer forelesning per uke, 2x2 timer øvelser per uke.
Innhold:  Introduksjon til sekvensdatabaser. Sekvenssammenstillinger - teori og praksis. Databasesøk - BLAST og
liknende verktøy. Modeller for biologiske sekvenser. Litt om fylogeni. Litt om proteinstrukturer.
Læringsutbytte: Studentene skal kunne utføre grunnleggende analyser av biologiske sekvenser, samt ekspresjonsdata
og kunne gjengi og forklare prinsippene metodene er bygget på. Det blir lagt vekt på at studentene kan håndtere vanlig
brukte dataanalyseverktøy og forstå oppbyggingen av de forskjellige programmene som blir brukt.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig eksamen (100%).
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

BIN300  Statistical Genomics
Statistisk genomforskning
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Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: Theo Meuwissen/ IHA
Teachers: Odd Arne Rognli (IKBM), Åsmund Bjørnstad (IPM).
Start term: Spring parallel
Terms: Spring parallel  
Mandatory activities: All independent assignments.
Prerequisites:  STAT200 or HFX300.
Type of course: 52 hours.
Contents: - Mapping of single genes and markers, - Mapping of Quantitative Trait Loci (QTL), - Fine scale mapping of
QTL based on linkage disequilibrium, - Marker assisted selection, - Genomic selection.
Learning outcomes: Students should be able to judge the pros and cons of: - alternative mapping methods for genes
and QTL, - alternative designs and methods of analysis for the fine scale mapping of genes, - alternative methods for the
analysis of sequence data and gene detection. The students should acquire sufficient knowledge to follow more advanced
courses in these fields.
Methods of examination: Final Written exam Grading: A-F
Assessment methods: Final written examination. Grading A-F
Examination aids: 

BIN310  Modeller og algoritmer i bioinformatikk
Models and Algorithms in Bioinformatics
Studiepoeng: 10 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Torgeir R Hvidsten/ IKBM
Medvirkende lærere: 
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Emnet tilbys:  År med oddetall
Obligatoriske aktiviteter: Det skal skrives en rapport over et tema som vil bli annonsert ved emnets oppstart. Det skal
også holdes en muntlig presentasjon av rapporten.
Forutsatte forkunnskaper:  Introduksjon til bioinformatikk tilsvarende BIN210. Programmering tilsvarende INF120.
Statistikk tilsvarende STAT250.
Strukturert undervisningstid: 2 timer forelesning pr. uke, 4 timer øving pr. uke.
Innhold:  Det vil være forelesninger og øvingstimer på datasal ukentlig. Det er viktig at studentene jobber med øvingene
i forkant av øvingstimene, slik at disse kan benyttes til å oppklare vanskelige deler av pensum.
Læringsutbytte: KUNNSKAPER: Kjenne de optimale algoritmene for parvise sekvens-sammenstillinger, samt
scoringsmodeller for disse. Kjenne til prinsippene bak de heuristiske algoritmene for multiple sekvens-sammenstillinger,
samt vanlig brukte evolusjonære modeller for fylogenetiske analyser. Kjenne til hvordan sekvenser kan beskrives med
sannsynlighetsmodeller som profiler, ordinære Markov-modeller og skjulte Markov-modeller, kunne trene slike modeller
fra data, og bruke dem til å klassifisere sekvenser. Kjenne til hvordan enklere lineære modeller og multivariate metoder
kan anvendes i forbindelse med analyse av ekspresjonsdata. FERDIGHETER: Studentene skal kunne anvende elementer
av temaene over, for å løse et større problem i en prosjektoppgave i emnet. Kunne implementere algoritmene i R, og
benytte dette script-språket på en effektiv måte for å håndtere store datamengder. Studenten skal kunne presentere
fagaktuelt materiale, både muntlig og skriftlig.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig eksamen, 3,5 timer.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

BIN350  Genomanalyse, metodekurs
Genome Analysis, Methodology
Studiepoeng: 5 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Dag Inge Våge/ IHA
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Emnet tilbys siste gang: HØST2013
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Ja.
Forutsatte forkunnskaper:  BIN210. I tillegg minst et av emnene: BIO210, HFM200 eller BIO220.
Strukturert undervisningstid: Uke 36-49: 2 timer pr. uke (28 timer).
Innhold:  Undervisningen gis som en kombinasjon av forelesninger knyttet til kunnskapsmålene og praktiske øvelser
i å finne frem til og anvende ulike verktøy for å bearbeide informasjonen i databasene. Faglig innhold: Oversikt over
genomressurser i form av offentlig tilgjengelige databaser. Aktuelle bruksområder for slik informasjon. Sentrale verktøy
for å bearbeide slik informasjon. Praktiske øvelser i bruk av slikt verktøy.
Læringsutbytte: Studenten skal kunne gi en oversikt over viktige genomressurser, og beskrive hvordan disse er
organisert i ulike databaser. Videre skal studenten kunne finne frem til og anvende ulike verktøy for å bearbeide
informasjonen i databasene, og på et selvstendig grunnlag kunne vurdere hvilke ressurser som er mest relevante ut fra
den aktuelle problemstilling.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: To godkjente innleveringsoppgaver og en avsluttende eksamen (vurdering: A-F). Avsluttende eksamen
gjennomføres på datasal med tilgang på internett.

BIO100  Cellebiologi
Cell Biology
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: YeonKyeong Lee/ IPM
Medvirkende lærere: Anne Berit Wold
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: To - 2 - sett med obligatoriske oppgaver må være bestått for å få lov til å gå opp til eksamen.
Oppgaver legges på kurssiden i løpet av semesteret og egne timer er avsatt for gjennomgang av løsningsforslag.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger ca. 35 timer (2-3 timer per uke). Forelesningene koordineres med BIO130
Mikrobiologi i deler av undervisningsperioden. Øvingsoppgaver (både obligatoriske og frivillige (legges ut på nettsiden).
Gjennomgang av øvingsoppgaver med løsningsforslag. Forelesning avsluttes med repetisjoner og diskusjon av pensum.
Innhold:  Forelesningen omfatter følgende emner: 1. Oversikt over grunnleggende kjemiske/fysiske prinsipp med
betydning for cellebiologi 2. Generell oversikt over struktur, funksjon og organisering av en eukaryot celle og dens
celleorganeller. 3. Cellemembraners strukturelle (kjemiske)oppbygging og deres oppgaver, funksjoner og mekanismer
i cellen knyttet til a) transport(over membraner og mellom cellens ulike membransystem), b) energiomsetting (i
mitokondrier og chloroplastre) og c) signaloverføring/kommunikasjon i og mellom celler (elektriske signal i nerver,
signalmolekyl og reseptorer). 4. Informasjonsflyt a) i celler (fra DNA til protein syntese og sortering) og b) i cellesyklus
5. Cytoskjelettets oppbygging samt funksjoner og mekanismer knyttet til dets oppgaver mht. cellens organisering,
transport og bevegelse og celledeling.
Læringsutbytte: Kurset skal gi informasjon, forståelse og innsikt som setter studenten i stand til å beherske og forklare
grunnleggende sentrale termer og begrep innen moderne cellebiologi. Studenten skal da kunne: 1. gi en generell oversikt
over struktur, funksjon og organisering av en eukaryot celle og dens celleorganeller. 2. beskrive cellemembraners
strukturelle (kjemiske)oppbygging og på denne bakgrunn kunne beskrive og forklare grunnleggende oppgaver,
funksjoner og mekanismer i cellen knyttet til a) transport(over membraner og mellom cellens ulike membransystem), b)
energiomsetting (i mitokondrier og chloroplastre) og c) signaloverføring/kommunikasjon i og mellom celler (elektriske
signal i nerver, signalmolekyl og reseptorer). 3. beskrive og forklare informasjonsflyt a) i celler (fra DNA til protein
syntese og sortering) og b) i cellesyklus. 4. beskrive cytoskjelettets oppbygging og funksjoner og mekanismer knyttet til
dets oppgaver mht. cellens organisering, transport og bevegelse og celledeling.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: 3 timers skriftlig eksamen teller 100% .
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.
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BIO101  Introduksjon i bioteknologi og kjemi
Introduction to Biotechnology and Chemistry
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Arne Tronsmo/ IKBM
Medvirkende lærere: Morten Sørlie, Tove Gulbrandsen Devold, Lars Snipen, Dzung Diep, Sissel Rogne, Kjell Esser.
Startperiode: Augustblokk
Perioder: Augustblokk  
Obligatoriske aktiviteter: Forelesninger og laboratorieøvelser. Innlevering av lab. rapporter.
Forutsatte forkunnskaper:  Realfag.
Overlapping og studiepoengreduksjon: BIO140 Innføringsemne i Biologi, 2 sp.
Strukturert undervisningstid: 20 t. forelesninger. 20 t. laboratorieøvelser. Fordelt på tre uker.
Innhold:  Introduksjonskurs i bioteknologi og kjemi hvor kjennskap til bruk av IKT inngår. Forelesning i bioetikk og
forelesninger og laboratorieøvelser fra de ulike fagområdene i bioteknologi, kjemi og bioinformatikk. Ekskursjon til
bioteknologiske og kjemiske bedrifter. Innføring i laboratoriesikkerhet (HMS).
Læringsutbytte: Studentene skal få en introduksjon og oversikt over kjemisk, biostatistisk og bioteknologisk forskning
på UMB. Studentene skal få innblikk i laboratoriearbeid innenfor kjemi, biokjemi, genetikk, molekylærbiologi, og
mikrobiologi.Studentene skal organisere labresultatene i exel og presentere resultatene sine.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Presentasjon av en poster. Godkjente laboratoriejournaler.

BIO120  Genetikk introduksjonskurs
Introduction to Genetics
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Siri Fjellheim/ IPM
Medvirkende lærere: Hilde-Gunn Opsahl Hoen Sorteberg
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Det vil bli gjennomført en nett-basert test til hvert kapittel i boka. Studentene må ha
gjennomført 15 tester for å få godkjent de obligatoriske aktivitetene.
Forutsatte forkunnskaper:  Generell kjemi tilsvarende KJM100.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: 40 timer
Innhold:  Forelesningene i genetikk omfatter følgende temaer: Mitose og meiose; Mendelsk genetikk; Variasjon i antall
og struktur av kromosomer; Kopling og kromosomkartlegging i eukaryoter; DNA struktur og analyse; DNA replikasjon
og syntese; Kromosomstruktur og organisering av DNA sekvenser; Den genetiske koden og transkripsjon; Translasjon
og proteiner; Genregulering; Genmutasjoner; DNA reparasjonsmekanismer og transposisjonering; Rekombinant DNA
teknologi; Kvantitativ genetikk; Populasjonsgenetikk; Evolusjonsgenetikk; Konserveringsgenetikk
Læringsutbytte: Studentene skal oppnå en grunnleggende forståelse av klassisk genetikk, oppbygging og funksjon
av DNA, molekylærgenetikk og evolusjonsmekanismer. De skal oppnå et godt grunnlag for å forstå genetikkens
plass i biologien og mulighet for kunne fortsette med alle videregående kurs som omfatter elementer av genetikk som
f.eks. molekylærbiologi, bioteknologi, bioinformatikk, genomanalyse, plantevitenskap, husdyravl, planteforedling,
utviklingsbiologi og medisin.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: De teoretiske kunnskapene og forståelsen testes i en avsluttende skriftlig eksamen på 3 timer som alene gir
grunnlag for karakteren i faget. Avsluttende eksamen er flervalgstest.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen:  Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.
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BIO121  Øvingsemne i genetikk
Introduction to Genetics - Practice
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Siri Fjellheim/ IPM
Medvirkende lærere: Lærere ved IPM
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Det er obligatorisk oppmøte (minst 90%) på øvingene.
Forutsatte forkunnskaper:  Generell kjemi tilsvarende KJM100. Det er en forutsetning at studentene har tatt BIO120
eller tar det parallelt med kurset BIO121.
Strukturert undervisningstid: Øvinger 3 timer i uka i 9 uker, tilsammen 27 timer.
Innhold:  Øvelsene er en blanding av demonstrasjoner, regneøvelser og laboratorieøvelser, og vil gi studentene trening i
å utføre grunnleggende genetiske analyser og praktisk erfaring med sentrale molekylærbiologiske teknikker.
Læringsutbytte: Studentene skal bli fortrolige med grunnleggende genetisk analysemetodikk, og få praktisk erfaring
med laboratorieteknikker som benyttes innen genetikk og molekylærbiologi. Videre skal studentene kunne forstå de
teoretiske prinsippene bak eksperimentene/øvelsene.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Innlevering og godkjenning av labjournal for øvingenene i molekylærgenetikk og innlevering av to sett med
regneoppgaver. Begge deler må være bestått. Minst 90% oppmøte på øvinger for å få godkjent kurset.

BIO130  Generell mikrobiologi I
General Microbiology I
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Arne Tronsmo/ IKBM
Medvirkende lærere: Else Marie Aasen. Rannei Tjåland,
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Laboratorieøvelser. Innlevering av lab.rapporter.
Forutsatte forkunnskaper:  Generell kjemi tilsvarende KJM100.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger 2 timer i uken. Forelesningsserien avsluttes med en sammenfatning og
diskusjon av pensumet. Obligatorisk laboratoriekurs går 2 x 2 timer per uke i 5 uker.
Innhold:  Forelesningene omhandler følgende temaer: Mikroorganismene og deg. Pro- og eukaryot celletype. Mikrobiell
metabolisme. Vekst hos mikroorganismer. Kontroll av mikrobiell vekst. Mutasjoner hos mikroorganismer og deres
betydning. Enkel klassifisering av virus, bakterier og sopp. Antibiotika. Hovedtrekkene i anvendt mikrobiologi og
mikroorganismenes rolle i naturen. Laboratoriekurset gir en grundig opplæring i bruk av lys- og fasekontrastmikroskopi.
Opplæring i aseptisk arbeidsteknikk. Studier av betingelser for vekst av mikroorganismer og hvordan man skal unngå
vekst av uønskede mikroorganismer.
Læringsutbytte: Studentene får en oversikt over ulike mikroorganismer og deres rolle i naturen. Studentene skal kunne
anvende aseptisk arbeidsteknikk og lys- og fasekontrastmikroskopi i studiet av ulike mikroorganismer. De skal også
kunne sette opp enkle eksperimenter for å teste en hypotese.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Ferdigheter i tolkning av eksperimentelle data testes ved innlevering av laboratoriejournal. Journalen
og aktiviteten på laboratoriet teller 30 % av sluttkarakteren. Journalen skal leveres senest 1 uke etter avsluttet
laboratoriekurs. Journalen må være godkjent før man kan gå opp til den skriftlige prøven. De teoretiske kunnskapene
og forståelsen testes i en avsluttende skriftlig prøve på 3 timer, som må være bestått. Karaktervekt 70 %. Godkjent
laboratoriejournal er gyldig de påfølgende 2 år.
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BIO140  Innføringsemne i biologi
Introduction to Biology
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Siri Fjellheim/ IPM
Medvirkende lærere: Koordinator: Siri Fjellheim, IPM. Medvirkende lærere fra instituttene:IPM, INA, IHA og IKBM.
Startperiode: Augustblokk
Perioder: Augustblokk  
Obligatoriske aktiviteter: Felt- og laboratoriearbeid og utferder med etterfølgende rapportskriving. Studentene skal lage
en poster og presentere denne muntlig. Obligatorisk oppmøte på alle aktiviteter.
Overlapping og studiepoengreduksjon: BIO101, MINA100, PJH102, NATF100 og SKOG100 reduseres med 3
studiepoeng
Strukturert undervisningstid: 12 forelesninger, ca. 40 t utferd, laboratorie- og feltoppgaver.
Innhold:  Biologifagets betydning belyses gjennom forelesninger, oppgaver i felt og laboratorium, samt besøk
til bedrifter som er basert på biologisk kunnskap. Studentene vil aktiviseres gjennom rapportskriving og egne
presentasjoner. Det gis introduksjon til IKT-verktøy og biblioteket ved UMB.
Læringsutbytte: Målsetting med emnet er at studentene skal ha forståelse for betydningen av biologisk
kunnskap. Studentene skal få innblikk i den biologiske virksomheten ved UMB og skal kunne benytte IKT og
universitetsbiblioteket i sitt arbeid.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Studentene evalueres ut fra innleverte rapporter fra lab og feltoppgaver. Studentene skal lage en poster og
presentere denne muntlig. Alle rapporter som leveres inn samt posteren og presentasjonen av denne må være godkjent
for at kurset skal vurderes som bestått.

BIO200  Molekylærgenetikk i eukaryoter
Molecular Genetics in Eukaryotes
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Dag Inge Våge/ IHA
Medvirkende lærere: Odd-Arne Olsen
Emnet tilbys første gang: VÅR  2014
Startperiode: Januarblokk
Perioder: Januarblokk  
Obligatoriske aktiviteter: Ja.
Forutsatte forkunnskaper:  BIO120
Strukturert undervisningstid: Uke 2-4: ca 20 timer pr. uke.
Innhold:  I første del av perioden gis det forelesninger knyttet til sentrale temaer innefor læringsmålene. I tillegg
arbeider studentene i grupper med en større prosjektoppgave. I siste del av perioden fremlegges prosjektoppgavene i
plenum med lærer tilstede. Faglig innhold: Gener og genom struktur og funksjon hos planter og dyr. Grunnleggende om
organiseringen av genomet. Sentrale metoder i gen og genomanalyse. Anvendelse av og potensialet til denne teknologien
innen praktisk plante- og husdyrproduksjon. Samfunnsmessige og etiske spørsmål som slik anvendelse reiser.
Læringsutbytte: Studenten skal kunne gjengi og forklare grunnleggende trekk ved organisering av og funksjon til
gener og genom i eukaryoter, samt kunne gi en oversikt og forklare sentrale genteknologiske metoder. Studenten skal
videre være kjent med og kunne forklare ulike former for anvendelse av denne kunnskapen innen planteproduksjon,
husdyrbruk og akvakultur. Studenten skal kunne delta og argumentere i den etiske debatten omkring praktisk anvendelse
av teknologi og kunnskap innen primærproduksjonene.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Godkjent prosjektoppgave og skriftlig eksamen 2 timer.
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BIO210  Molekylærbiologi
Molecular Biology
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Bao Dzung Diep/ IKBM
Medvirkende lærere: 
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Forutsatte forkunnskaper:  Biokjemi tilsvarende KJB200. Genetikk tilsvarende BIO120.
Strukturert undervisningstid: 2x2 t forelesninger per uke, 2 t kollokvier per uke.
Innhold:  DNAs struktur og organisering i cellen. DNA-replikasjon, -rekombinasjon og -reparasjon. Transkripsjon
og proteinsyntese. Transposoner og bakteriofager. Struktur av operoner, promotere, aktivatorer og repressorer.
Responselement enhancer og intron-exon begrepene vil bli gjennomgått. Funksjonelle, små RNA-molekyler.
Læringsutbytte: Grundig forståelse av DNA-syntese (replikasjon, rekombinasjon og reparasjon), RNA-syntese
og proteinsyntese. Grunnleggende molekylærbiologisk forståelse av genregulering. Det vil spesielt bli lagt vekt på
forståelsen av enkelte modellsystemer for genregulering: laktose-operonet, regulering av tryptofan-operonet, lambda-
bakteriofagen og katabolsk represjon. En basisforståelse av interaksjonen mellom protein og DNA i sammenheng med
genregulering er viktig. Både bakterielle og eukaryote systemer vil bli belyst, med hovedvekten på bakterier.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: 3,5 timers skriftlig eksamen.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

BIO211  Laboratorieøvelser i molekylærbiologi
Laboratory Course in Molecular Biology
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Bao Dzung Diep/ IKBM
Medvirkende lærere: Linda Godager, Zhian Salehian.
Startperiode: Juniblokk
Perioder: Juniblokk  
Obligatoriske aktiviteter: Studentene skal være til stede hele tiden på laboratoriekurset, ellers blir ikke kurset godkjent.
Forutsatte forkunnskaper:  Bestått eksamen i BIO210 Molekylærbiologi, eller godkjent kunnskap tilsvarende BIO210.
Strukturert undervisningstid: 14 dagers intensivkurs: Gjennomgåing av oppgavene i forkant, forklaring og oppfølging
av arbeidet på laboratoriet. Gjennomgåing og diskusjon av resultatene i plenum. Journaler skal skrives og godkjennes av
kursansvarlige. En må regne med at hele dagene må brukes, og at andre aktiviteter ikke kan passes inn under kurset.
Innhold:  Kurset består av 3-4 uavhengige oppgaver. Teknikker som kan bli brukt er DNA-sekvensering, RNA-
analysering, DNA-kloning, og bruk av \"reporter-systemer\". Det skal skrives laboratoriejournal med beskrivelse av
forsøkene, presentasjon og diskusjon av resultatene, en diskusjon av resultatene (både positive og negative resultater) og
en avsluttende konklusjon.
Læringsutbytte: Laboratorieøvelsene gir innføring og praktisk erfaring i ulike sentrale molekylærgenetiske/
molekylærbiologiske teknikker. Ved å skrive fyldige rapporter fra øvelsene vil studentene læres opp i kritisk tolkning av
eksperimentelle data.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Kursjournaler, alle må være godkjente.

BIO223  Populasjonsgenetikk og molekylær økologi
Population Genetics and Molecular Ecology
Studiepoeng: 5 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Odd Arne Rognli/ IPM
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Medvirkende lærere: Siri Fjellheim
Emnet tilbys første gang: VÅR  2014
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Innlevering av et gitt antall øvingsoppgaver.
Forutsatte forkunnskaper:  BIO120 - Introduksjonskurs i genetikk, MATH100 - Matematikk grunnkurs, STAT100 -
Statistikk grunnkurs
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: 2t per uke i 12 uker. Øvelser/dataanalyser: 2t per uke i 10 uker.
Innhold:  Tema som blir dekket gjennom forelesninger og øvinger: genetisk variasjon; molekylære markører og dere
egenskaper; kvantifisering av genetisk diversitet, effektiv populasjonsstørrelse, genetisk drift og naturlig seleksjon,
genetisk avstand, F-statistikk, subpopulasjoner og genflyt samt krefter som avgjør genflyt, økogenomikk, Quantitative
Trait Loci (QTL) analyser, phylogeografi, konserveringsgenetikk.
Læringsutbytte: Studentene skal forstå det teoretiske grunnlaget for populasjonsgenetikk og hvordan de evolusjonære
kreftene former genetisk variasjon mellom og innen populasjoner. Et viktig mål er å forstå egenskapene til ulike
molekylære markører, hvilken informasjon de gir og hvordan de kan benyttes i studier av evolusjonære og økologiske
problemstillinger. Kurset skal gi studentene generisk kunnskap som kan benyttes i studier av alle typer organismer.
Molekylær økologi søker å forstå tilpasning og endring i populasjoner ut fra et molekylært perspektiv ved å kople
variasjon på DNA nivå med fenotypiske observasjoner. Gjennom praktisk læring vil det bli lagt vekt på å forstå
hvordan store mengder DNA-sekvensdata kan analyseres og gi økt forståelse av adaptasjon i naturlige populasjoner
(økogenomikk) og genotype-fenotype sammenhenger (avlspopulasjoner). Kurset skal gi studentene et godt teoretisk
og begrepsmessig apparat til å ta mastergradskurs innen populasjonsgenetikk og evolusjon, molekylær genomanalyse,
bioinformatikk, planteforedling, husdyravl og naturforvaltning.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig eksamen teller 100%. Obligatoriske øvelsesoppgaver må være godkjent før eksamen kan tas.

BIO230  Generell mikrobiologi II
General Microbiology II
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Leiv Sigve Håvarstein/ IKBM
Medvirkende lærere: 
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Forutsatte forkunnskaper:  Mikrobiologi tilsvarende BIO130. Molekylærbiologi tilsvarende BIO210. Biokjemi
tilsvarende KJB200.
Overlapping og studiepoengreduksjon: 
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: 4 timer per uke, totalt ca. 46 timer.
Innhold:  Emnet starter med å forklare hvordan bakterier skaffer seg energi, hvordan denne energien benyttes til
å utføre ulike katabolske og anabolske prosesser i cellen, og hvordan hele metabolismen reguleres. Bakterievirus
(bakteriofager) og virus spesifikke for eukaryote organismer blir deretter gjennomgått. Emnet gir en oversikt over de
viktigste virusgruppene med hensyn på oppbygning, replikasjon og vertsspesifisitet. Emnet tar videre for seg den store
diversiteten av bakterier i naturen. Først blir prinsippene for bakterienes klassifikasjon og fylogeni beskrevet. Deretter
blir de viktigste bakteriegruppene omtalt, og deres mest karakteristiske egenskaper framhevet. Tilslutt gis det innføring i
generell mikrobiell økologi, mikrobielle interaksjoner i komplekse mikrobielle samfunn (vann, jord og næringsmidler),
og i praktisk bruk av mikroorganismer i miljøbioteknologiske prosesser.
Læringsutbytte: Kurset vil gi studentene kunnskaper om bakterienes oppbygning og metabolisme, og oversikt over
de forskjellige energi- og karbonkilder som bakterier kan benytte seg av for å overleve under varierende ytre forhold.
Bakterienes inndeling og slektskapsforhold blir også vektlagt, og karakteristiske egenskaper for de mest sentrale
bakteriegruppene blir beskrevet. Emnet gir i tillegg en oversikt over de viktigste virusgruppene; oppbygning, replikasjon
og vertsspesifisitet. Videre gis en innføring i grunnprinsipper i mikrobiell økologi og bruk av mikororganismer i
miljøbioteknologiske prosesser.
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Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: 3,5 timer skriftlig eksamen med flervalgstester og vanlige skriftlige oppgaver
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

BIO233  Mikrobiell diversitet
Microbial Diversity
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Knut Rudi/ IKBM
Medvirkende lærere: Ekaterina Avershina.
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Laboratorieøvelser med rapport.
Forutsatte forkunnskaper:  Kunnskap i mikrobiologi tilsvarende BIO130 og BIO230. BIO230 kan tas samtidig
Overlapping og studiepoengreduksjon: BIO231 (tidligere emne) reduksjon med 3 studiepoeng. BIO232 (tidligere
emne) reduksjon med 2 studiepoeng.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger/kollokvier: 2 timer per uke i 13 uker. Laboratorieøvelser med
journalføring: 2+3 timer per uke i 10 uker.
Innhold:  Emnet er et tilbud for studenter innen fagområdene mikrobiologi, mikrobiell økologi, miljømikrobiologi,
næringsmiddelmikrobiologi, human - og veterinærmikrobiologi. FORELESNINGER: Det vil bli gitt en innføring i
prinsipper for å beskrive bakteriell diversitet, med spesiell vekt på moderne, molekylærbiologiske og bioinformatiske
analyser. Videre vil viktige grupper av mikroorganismer i ulike miljøer bli beskrevet. Noen viktige mikrobesamfunn,
med fokus på samfunn assosiert med mennesker og dyr, vil bli gjennomgått. LABORATORIEØVELSER: I emnet vil
det bli tatt utgangspunkt i beskrivelse av bakteriediversitet i noen utvalgte modellmiljøer. De dyrkningsuavhengige
teknikkene vil fokusere på bruk av andregenerasjons DNA-sekvenseringsteknologi, samt analyseverktøy for å tolke slike
data. Ved bruk av dyrkningsbaserte teknikker vil det bli gjort en vurdering av hvilke bakterier som lar seg dyrke, og
hvordan dette samsvarer med totalmenge bakterier i prøvene bestemt ut fra dyrkningsuavhengige metoder. I tillegg vil
både mikroskopi- og DNA-baserte teknikker benyttes for å undersøke levende, men ikke-dyrkbare bakterier. Egenskaper
til dyrkbare bakterier vil bli undersøkt biokjemisk, mens egenskapene til de ikke-dyrkbare bakteriene vil bli bestemt ut
fra gensammensetningen.
Læringsutbytte: Emnet vil gi studentene innsikt i både beskrivelse og betydning av mikrobiell diversitet, samt innsikt i
økologiske prinsipper og bioteknologisk utnyttelse av komplekse mikroorganismesamfunn. Studentene vil lære metoder
for å beskrive mikroorganismesammensetningen i prøver med et stort antall ukjente mikroorganismer tilstede. Det vil
bli lagt spesiell vekt på forholdet mellom dyrkbare og ikke dyrkbare bakterier, samt en evaluering av om bakteriene er
levende eller døde. Studentene vil få en forståelse av hvordan tradisjonelle, dyrkningsbaserte teknikker kan kombineres
med moderne DNA-teknikker for å beskrive et mikrobesamfunn.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Ferdigheter i tolkning av eksperimentelle data testes ved innlevering av journal. Journalen teller 1/3.
Evaluering av studentenes læring vil være basert på deres teoretiske kunnskaper og forståelse, som testes i en avsluttende
skriftlig prøve på 3,5 timer. Karaktervekt 2/3.

BIO244  Plantebioteknologi: Celle- og vevskultur og genmodifisering
Plant Biotechnology: Cell- and Tissue Culture and Genetic Modifications
Studiepoeng: 5 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Trine Hvoslef-Eide/ IPM
Medvirkende lærere: Øvingslærere: Tone Melby (hovedansvar), Astrid Sivertsen, Gry Skjeseth, Karin Svinnset og
Anne-Guri Marøy. Gjesteforelesere:Magnor Hansen og Anne-Berit Wold
Emnet tilbys første gang: VÅR  2013
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
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Obligatoriske aktiviteter: Laboratorieøvelsene er obligatoriske og nødvendige for å få fullt utbytte av emnet. Skriving
av labrapport er evalueringsformen og obligatorisk, selv for de øvelsene du har fått fritak fra pga sykdom eller lignende.
Forutsatte forkunnskaper:  Basiskunnskaper i genetikk (BIO120) og plantefysiologi ( BOT130).
Overlapping og studiepoengreduksjon: BIO243 (5 studiepoeng)
Strukturert undervisningstid: Det er en dobbel forelesning og tre timer laboratorieøving hver uke i gjennomsnitt.
MEN, vi samordner timeplanene mellom BIO244/245/246, slik at de første tre ukene er det 2 x dobbel forelesning og
øvinger to ganger pr uke, deretter er det satt av tid til BIO245, og de som ikke har dette har da fri noen uker. Etter påske
blir det dobbel dose BIO244 igjen.
Innhold:  Emnet gis som forelesninger og med tilhørende øvinger i laboratoriet (del A). Studentene må regne med ulik
innsats for ulike uker, avhengig av hvilke øvinger som er på dagsordenen. Øvingene foregår i mindre studentgrupper
og det forventes at studentene har lest seg opp på målet og metodene for øvingene på forhånd. Studentene får følge sine
kulturer gjennom hele semesteret og kan ta planter med seg hjem til slutt (ikke GM planter!). Emnet er samordnet med
BIO245 og BIO246 på den måten at timeplanen for disse tre emnene er koordinert ved at vi bruker begge forelesningene
og begge øvingstidene i uken og underviser i bolk; dvs de første ukene er det bare BIO244, så blir det bare BIO245 og
til slutt bare BIO244 igjen. BIO246 er lagt inn med tid til igangsetting og fremføringer underveis i semesteret. A: Celle-
og vevskulturer: In vitro formering ved hjelp av adventive og aksillære skudd (fra ulike vev), sjukdomsrensing (fremavl),
kimærar og deres betydning for formering, somatisk embryogenese, doble haploider, genmodifisering, genekspresjon og
undertrykkelse av gener. Forelesere for det meste Trine Hvoslef-Eide, samt gjesteforelesere Magnor Hansen (haploider)
og Anne Berit Wold (potet). Del B gis bare som forelesninger: B: Genmodifiserte sorter: Aktuell og potensiell rolle i
planteproduksjonen, potensial og begrensinger i ulike typer transgen, ulike typer lovverk nasjonalt og internasjonalt
relatert til genmodifisering (GM). Studentene kan ta en valgfri påbygging (BIO246) med 5 stp fordypning ved en
semesteroppgave på valgt tema samme semester.
Læringsutbytte: Emnet skal gi studentene innblikk i ulike deler av plantebioteknologien og deres rolle i biologisk
forsking og i produksjonen av mat og andre planteprodukter. Studentene skal tilegne seg forståelse av hvordan
bioteknologi kan supplere eller erstatte tradisjonelle metoder innen formering og foredling. Emnene som blir dekkes
av både forelesinger og øvinger, er: Celle- og vevskulturer: In vitro formering ved hjelp av adventive og aksillære
skudd (fra ulike vev), kimærar og deres betydning for formering, somatisk embryogenese, doble haploider ved gametisk
embryogenese, genmodifisering, bruk av markørgen, genekspresjon. Gjennom skriving av labrapportene vil de ha
tilegnet seg kunnskaper om hvordan man strukturerer en vitenskapelig artikkel, med korrekte referanser og litt diskusjon
om resultatetene i forhold til forventede resultater. Følgende blir dekket av forelesninger: Fremavl (sykdomsrensning),
Genmodifisering: Aktuell og potensiell rolle i planteproduksjonen, potensial og begrensinger i ulike typer transgen,
norsk lovverk relatert til genmodifisering (GM).
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig rapport somskal skrives etter mal for en vitenskapelig publikasjon

BIO245  Plantebioteknologi: Genomikk og foredling
Plant Biotechnology - Genomics and Breeding
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Åsmund Bjørnstad/ IPM
Medvirkende lærere: Morten Lillemo
Emnet tilbys første gang: VÅR  2013
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Øvingar er obligatoriske, også journal som blir bedømt
Forutsatte forkunnskaper:  BIO120 eller tilsvarande
Overlapping og studiepoengreduksjon: 5 stp mot BIO243
Strukturert undervisningstid: Førelesingar:2 t pr veke Øvingar: 6 t x 4 veker
Innhold:  Førelesingar. Øvingar i veksthus og lab. Innlevering av journal
Læringsutbytte: Genetisk forbetring har stått for halvparten av all framgangen i planteproduksjonen dei siste 100 åra.
Med den nye kunnskapen om genomsekvensering og korleis gen blir uttrykte, er det liten grunn til å tru at gen vil bli
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mindre viktige i det neste hundreåret. Derfor er det viktig å kjenne kva genetikken har betydd og kva dei nye metodane
lærer oss og kan bidra med. Eigenskapar som næringsopptak, klimatilpassing, kvalitet og mengde har alle ein arveleg
komponent som vi nå kan kjenner i langt større detalj enn før. Formålet med kurset er å forstå korleis vi kan bli påvirke
kvalitet og mengde av planteprodukt ved valg av sortar og utval av nye ved hjelp av den arvelege variasjonen. Gjennom
førelesingar og øvingar vil studentane få innsikt i dette og bruke kunnskapane frå genetikk-kurset som verktøy.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Journal: tel 50% Skriftleg eksamen: tel 50%

BIO246  Semesteroppgave i plantebioteknologi/ planteforedling
Thematic Essay in Plant Biotechnology/Plant Breeding
Studiepoeng: 5 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Trine Hvoslef-Eide/ IPM
Medvirkende lærere: Åsmund Bjørnstad
Emnet tilbys første gang: VÅR  2013
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Skrive semesteroppgave og presentere den.
Forutsatte forkunnskaper:  Emnet er en fordypning av BIO244 eller BIO245 og det er en forutsetning for å ta faget at
man har tilsvarende forkunnskaper disse emnene, eller at man tar ett av eller begge disse emnene samme semester.
Overlapping og studiepoengreduksjon: BIO243 (5 studiepoeng)
Strukturert undervisningstid: Emnet har en samling i starten der tema blir presentert og arbeidsmåtene blir
gjennomgått. Deretter blir det individuell veiledning etter behov fram til midtveisgjennomgangen og en presentasjon av
temaet til slutt. Forøvrig må studentene ta ansvar for å legge ned nok arbeid i emnet.
Innhold:  Studentene velger seg sitt tema tidlig i semesteret, enten fra en liste lærerne har utarbeidet eller de kan komme
med forslag selv. De starter så en søk etter relevant litteratur, men søker veiledning ved behov. Midtveis i semesteret
har lærerne en veiledningstime der de gjennomgår generelle tema knyttet til skriving av semesteroppgaver og svarer på
generelle og spesielle spørsmål. Etter innleveringsfristen mot slutten av semesteret er det satt av tid til at hver student
kan ha sin 15 min fremføring av sitt tema. Siden emnet bygger på kunnskaper tilsvarende BIO244 eller BIO245, ligger
forelesninger og øvinger i disse emnene som kan danne basis for fordypning i BIO246.
Læringsutbytte: Studentene skal kunne tilegne seg nytt fagstoff gjennom å lete i litteraturen, velge ut det som er
relevant, lese seg opp på emnet de velger, og formulere en semesteroppgave som sammenfatter det de har lest seg opp
på. Semesteroppgaven skal være formulert med deres egne ord og med korrekt bruk av referanser. Det er dette produktet
som evalueres av lærer og sensor og som danner grunnlaget for karakterfastsettelsen. Til slutt skal studentene presentere
oppgaven til muntlig, denne presentasjonen er til trening av presentasjoner av faglig stoff og til nytte for de øvrige
studentene, og inngår ikke i karaktergrunnlaget.
Eksamensform: Avsluttende Karakterregel: A-F
Eksamen: Semesteroppgaven teller 100%

BIO300  Mikroskopiteknikker
Microscopy Techniques
Studiepoeng: 10 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Elin Ørmen/ IPM
Medvirkende lærere: Elin Ørmen og Hilde Kolstad
Startperiode: Januarblokk
Perioder: Januarblokk  Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Øvelser og demonstrasjoner.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: 10-12 timer/uke. Demonstrasjon: 2-3 timer/uke. Opplæring: 10-12 timer/
uke. Øvelser: 10-15 timer/uke. Øvrige undervisningstid: Nettbasert selvstudium og journal. Praktisk arbeid avsluttes med
innlevering av øvelse/journal.
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Innhold:  Forelesninger i generell optikk som omfatter følgende tema: Elektromagnetisk stråling, oppløsningsevne,
forstørrelse, brytningsindeks, diffraksjon, faseforskyvning, interferens. Spesiell optikk: Generell strålegang i LM,
CLSM, SEM og TEM, Ulike avbildningsmetoder og optiske kontrasthevingsmetoder i LM, SEM, CLSM og TEM.
Prøvebehandling: Generelle metoder i LM, SEM, CLSM og TEM (Fikseringsmetoder, dehydrering, innstøping, tørking,
cryometoder) generelle og spesielle fargemetoder. Demonstrasjoner, opplæring og øvelser gir grundig opplæring i bruk
av mikroskopene og deres ulike avbildningsteknikker. Øvelser der studentene skal lære å gjøre kritiske vurderinger mht.
metoder som bør anvendes ut fra problemstilling og prøvens beskaffenhet.
Læringsutbytte: Studentene skal ha tilegnet seg teoretiske og praktiske kunnskaper mht. optikk, prøvebehandling
og bildedannelse slik at de kan: 1) forklare sentrale optiske begrep (oppløsningsevne, forstørrelse m.fl). 2)
beskrive strålegang og bildedannelse i ulike mikroskoptyper 3) foreta rasjonelle valg mht. prøvebehandling og
avbildningsmetoder ut fra prøvetype og problemstilling. 4) vurdere og tolke ulike mikroskopbilder (egne eller
publiserte). Studentene skal være istand til å A: diagnostisere, innstille og bruke følgende mikroskop: 1) Lysmikroskop
- LM, med ulike typer optikk (lysfelt, mørkefelt, polarisasjon og fluorescence) 2) Confocal Laser Scanning Mikroskop
- CLSM 3) Scanning Electron Microscope - SEM, i ulike avbildnings- modus (SEI og BEI) og Grunnstoffbestemmelse
(Røntgenanalyse). 4) Transmission Electron Microscope - TEM B: bruke følgende utstyr for prøvebehandling: 1)
Ultramikrotom til snitting for LM og TEM 2) Cryostat til snitting for LM og SEM 3) Coating-enheter (Sputter) for SEM
4) Critical Point Drying (CPD) for SEM C: å bruke et utvalg av metoder mht. prøvebehandling, farging/merking og
enkel bildebehandling (vil variere noe fra år til år).
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Innlevering av skriftlig journal, teller 1/3 av sluttkarakteren. Skriftlig eksamen, teller 2/3 av sluttkarakteren.
Journalen må være godkjent før studenten får ta eksamen.

BIO301  Avansert cellebiologi
Advanced Cell Biology
Studiepoeng: 10 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Tor Erling Lea/ IKBM
Medvirkende lærere: Charlotte Kleiveland, Trine Eker Christoffersen.
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Forutsatte forkunnskaper:  Cellebiologi tilsvarende BIO100. Biokjemi tilsvarende KJB200. Molekylærbiologi
tilsvarende BIO210.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger 2-4 timer per uke. Kollokvier: totalt 8 timer.
Innhold:  Det vil i dette kurset bli lagt stor vekt på forståelse av virkningsmekanismene for cellekommunikasjon, ulike
reseptorgrupper, prinsipper for intracellulær signaloverføring inkludert adapterproteiner, stillasproteiner og aktivering
av sentrale transkripsjonsfaktorer. Det vil også bli lagt vekt på mekanismer som kontrollerer celledeling, cellevekst og
celledød. Kurset vil også gi studentene en innføring i sentrale begreper innen stamcellebiologi.
Læringsutbytte: Etter gjennomført kurs skal studentene ha god innsikt i molekylære mekanismer innenfor eukaryot
cellebiologi. Det vil bli lagt spesielt vekt på forståelse av prinsipper for cellekommunikasjon og celleinteraksjon samt
intracellulær signaloverføring. Studentene skal tilegne seg kunnskap om sentrale signalveier som blant annet kontrollerer
cellevekst og differensieringsprosesser, hvordan disse signalveiene reguleres og hvilke transkripsjonsfaktorer som
påvirkes. Dette bidrar til at studentene utvikler ferdigheter som gjør dem i stand til å tilegne seg relevant faglitteratur og
formulere cellebiologiske problemstillinger.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig eksamen, 3 t, teller 100 %.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

BIO320  Utviklingsbiologi
Development Biology
Studiepoeng: 5 Språk: Engelsk ved behov
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Emneansvarlig/institutt: Hilde-Gunn Opsahl Hoen-Sorteberg/ IPM
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Emnet tilbys:  Annet - Kurset vil neste gang gis våren 2015, og deretter igjen hvert oddetallsår.
Obligatoriske aktiviteter: Presentasjon av egen semesteroppgave og presentasjonene av de andres semesteroppgaver
(studentene skal være til stede på minst 70% av presentasjonene).
Forutsatte forkunnskaper:  BIO220 eller tilsvarende.
Strukturert undervisningstid: 16 forelesninger, skriving og presentasjon av egen semesteroppgave og tilstedeværelse
ved presentasjon av de andre semesteroppgavene.
Innhold:  Eksempler på utviklingsbiologiske modellorganismer og modellsystemer gjennomgåes, dvs spesielt bananflue
og Arabidopsis. Prinsipper for utvikling og geners betydning for å styre denne belyses gjennom disse eksemplene. To
semesteroppgaver, en enkel egenvalgt oppgave samt en prosjektoppgave hvor studentene får anledning til å fordype seg
i ett spesielt emne (avgjøres i samråd med lærer). Dette gjør at pensumet varierer hvert år pga. oppdaterte primærartikler
som utgangspunkt for tildelte semesteroppgaver.
Læringsutbytte: Forståelse av avansert genregulering som bestemmer spesifisering av ulike typer celler i flercellede
organismer fra zygote og stamceller. Studentene skal få innsikt i nyere forskning på området innen modellorganismer
som bananflue og Arabidopsis. Studentene skal oppnå noe fordypning i et område av utviklingsbiologien ved
tildelt tittel/tema for semesteroppgavene. Det er også et mål at studentene opparbeider forståelse for metodevalg og
forskningsstrategi for å løse utviklingsbiologiske problemstillinger.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Semesteroppgavene utgjør 40 % av evalueringen og muntlig eksamen (ca. 25 min.) 60 %. Begge
eksamensdeler må være bestått.

BIO321  Population Genetics and Molecular Evolution
Populasjonsgenetikk og molekylær evolusjon
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: Odd Arne Rognli/ IPM
Teachers: Siri Fjellheim
Start term: Autumn parallel
Terms: Autumn parallel  
Mandatory activities: Presentation of the selected article and the compulsory assignments must be approved before the
student can attend the final oral examination.
Prerequisites:  BIO120 - Introduction to Genetics, MATH100 - Introductory Mathematics, STAT100 - Statistics.
Type of course: Lectures: 2 hours per week for 12 weeks. Student presentations: 2 hours per week for 12 weeks.
Contents: Topics: Genetic Variation; The Hardy-Weinberg Principle; Recombination, Linkage and Disequilibrium;
Basic Models for Natural Selection; Mutation; Genetic Drift; Inbreeding and Non-random Mating; Population
Subdivision and Gene Flow; Molecular Population Genetics; Molecular Evolution and Phylogenetics; Advanced Models
for Natural Selection; Quantitative Genetics.
Learning outcomes: The students should be able to understand the dynamics of the evolutionary changes that happen
at the molecular level, the evolutionary forces behind such changes and the evolutionary effects of different molecular
mechanisms on genomes, genes and gene products. The students should also gain theoretical insight and practical skills
in methods used in comparative and phylogenetic analyses based on molecular data. The students should develop a
critical approach towards the interpretation of this type of data, and a level of knowledge sufficient to understand cutting
edge research articles on the subject. The students should be able to plan their own research on the subject and apply
relevant methods in order to analyse and present the results.
Methods of examination: Final Oral exam Grading: A-F
Assessment methods: Oral examination counts 100%.
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BIO322  Molekylær genomanalyse
Molecular Genomics
Studiepoeng: 10 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Dag Inge Våge/ IHA
Medvirkende lærere: 
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Ja.
Forutsatte forkunnskaper:  BIO210/211, BIO220 eller HFM200.
Strukturert undervisningstid: Uke 36-49: Forelesninger/ Studentforberedt fremleggelse av oversiktsartikler.
Innhold:  Kursets innhold er oppbygging og regulering av komplekse genom inkludert teknikker for å studere disse.
Mer spesifikt inkluderer dette sentral metodikk innen funksjonell genomforskning, komparativ genomanalyse, genetisk
og fysisk kartlegging av genom, genomsekvensering, genekspresjonsanalyser og metoder for proteomanalyser. Det gis
forelesninger knyttet til kunnskapsmålene.
Læringsutbytte: Studentene skal ved avsluttet emne ha etablert en god forståelse av hvordan høyerestående eukaryote
genom er bygget opp og hvordan de reguleres. Studentene skal kunne beskrive og forklare de viktigste metodene som
brukes i genom, transkriptome og proteomstudier, inkl. vurdere metodenes styrker og svakheter. Studentene skal lære
hvordan man forbereder og presenterer teknisk og vitenskapelig informasjon, både muntlig og skriftlig. De vil lære seg å
tenke kritisk, og løse komplekse og multidisiplinære problemer, i tillegg til å tolke aktuell forskningslitteratur.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Godkjent semesteroppgave og skriftlig eksamen.

BIO323  Evolution in Host-Pathogen Systems; Plant Breeding for Resistance
Evolution in Host-Pathogen Systems; Plant Breeding for Resistance
Credits: 5 Language:  English
Staff/institute: Åsmund Bjørnstad/ IPM
Teachers: Morten Lillemo.
Start term: January block
Terms: January block  
The course is offered:  Even years
Mandatory activities: Prestentations must be passed.
Prerequisites:  BIO120
Type of course: 24 hours lectures + group work
Contents: Host-pathogen interaction is characterized by rapid evolutionary adaptation, particularly in man-made
environments. It was discovered that resistance in plants follow Mendel\'s laws, opening the door for homogeneous
resistant variants. Such resistance has in many cases proved short-lived because it has triggered a selection benefiting
virulence in the pathogen. There are, however great variations in host/pathogen systems. Incomplete resistance or the
use of heterogenity can be more stable, but is the farmer or the consumer ready to accept this? How can we control the
resistance in natural resources in a sustainable manner? The course will use review articles and on-line resources to draw
the line from Mendel to molecular genetics and genetic modification.
Learning outcomes: The students shall understand the evolutionary genetics of host-pathogen interactions and involves
an understanding of the genetics of both host and pathogens.Sustainable use of resistance genes in plants as part of IPM
strategies. Inoculation and disease-assessment techniques, analysis of resistance in plant populations. To understand how
plant protection strategies based on resistance can be made stable and sustainable.
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: A-F
Assessment methods: Written examination counts 2/3 and journal 1/3.
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BIO324  Klimatilpasning i planter
Adaptation of Plants to Climate
Studiepoeng: 10 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Åshild Ergon/ IPM
Medvirkende lærere: Jorunn Olsen, Odd Arne Rognli, Sissel Torre, Åsmund Bjørnstad
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Alle studenter må presentere en artikkel i kollokviene og møte opp på minst åtte
presentasjoner gitt av de andre studentene. Det forventes at studentene deltar i en diskusjon i etterkant av
presentasjonene.
Forutsatte forkunnskaper:  Basiskunnskaper i genetikk (BIO120), plantefysiologi (BOT200)
Overlapping og studiepoengreduksjon: .
Strukturert undervisningstid: 2-4 timer per uke
Innhold:  Klimafaktorer og artenes utbredelse. Effekter av klimafaktorer og klimaendringer på planter: direkte effekter
og fysiologiske responser - temperatur, vann, lys, karbondioksid, andre forhold knyttet til klimaendringer. Fenotypisk
plastisitet. Genetisk fleksibilitet i plantepopulasjoner - evolusjonær tilpasning til klimaendringer. Planteforedling i
klimaendringsperspektiv.
Læringsutbytte: Emnet vil gi en bred kunnskap om hvordan planter responderer på - og tilpasser seg til - klima og andre
miljøfaktorer. Dette inkluderer akklimatisering - hvordan planter fanger opp signaler fra omgivelsene og tilpasser seg
fenotypisk - og tilpasning på lengre sikt ved evolusjon og foredling. Den oppnådde kunnskapen vil bidra til studentenes
forståelse av hvilke effekter klimaendringer kan ha på naturlige og menneskeskapte økosystemer og global og regional
matproduksjon, og hvordan vi kan møte problemer og muligheter knyttet til planter og klimaendringer.
Eksamensform: Avsluttende Muntlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Avsluttende muntlig eksamen teller 100%.

BIO330  Miljømikrobiologi
Environmental Microbiology
Studiepoeng: 10 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Åsa Helena Frostegård/ IKBM
Medvirkende lærere: Lars Bakken
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: 8 seminarer à 2 t. Oppmøteplikt på minst 7 av 8 seminarer. Skriftlig rapport skal skrives fra
ett av seminarene.
Forutsatte forkunnskaper:  Grunnleggende mikrobiologi tilsvarende BIO130, Mikrobiell fysiologi, genetikk og
systematikk tilsvarende BIO230.
Strukturert undervisningstid: 2 x 2 t. forelesninger/uke, totalt 40 t. Kollokvier hvor spørsmål relatert til pensum
diskuteres: 2 t annenhver uke. 2 t. seminarer/uke.
Innhold:  Med utgangspunkt i en rekke aktuelle miljøproblemer formidles sentrale emner innen terrestrisk og akvatisk
mikrobiell økologi: Samspill mellom mikroorganismer, og mellom flercellede eukaryoter og mikroorganismer;
Mikroorganismers samspill med sine omgivelser; Vekst-, opptak- og sult-kinetikk; Transport; Biogeokjemisk relevante
funksjonelle grupper; Molekylære metoder i mikrobiell økologi. Anvendte temaer: bioremediering, spredning og
etablering av patogener, genetisk modifiserte mikroorganismer, biologisk kontroll. Emnet er basert på forelesninger
over utvalgte emner, litteraturseminarer og kollokvier. Forelesningene dekker de mest sentrale emner i læreboken. Til
litteraturseminarene benyttes primærvitenskapelige artikler, som studentene skal kommentere og diskutere i plenum.
Levering av en skriftlig oppgave kreves også i forbindelse med litteraturseminarene.
Læringsutbytte: Studentene skal gis grunnleggende innsikt i mikrobielle prosesser og interaksjoner, som spiller sentrale
roller i økosystemers funksjon. Et teoretisk fundament for å kunne tilegne seg kunnskaper om fagfeltet, ved å lese
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primærvitenskapelig litteratur. Metodeforståelse, med hovedvekt på molekylærbiologiens rolle i mikrobiell økologi.
Intellektuelle ferdigheter som kan benyttes til å løse miljøproblemer.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Innsatsen ved seminarer evalueres underveis. Skriftlig avsluttende prøve som må være bestått. Karaktervekt
seminarer 3/10. Karaktervekt avsluttende prøve 7/10. Varighet avsluttende prøve 3,5 t.

BIO332  Eksperimentell molekylær mikrobiologi
Experimental Molecular Microbiology
Studiepoeng: 10 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Åsa Helena Frostegård/ IKBM
Medvirkende lærere: Leiv Sigve Håvarstein, Knut Rudi.
Startperiode: Januarblokk
Perioder: Januarblokk  Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Forelesninger, seminarer og laboratorieøvelser.
Forutsatte forkunnskaper:  Biokjemi tilsvarende KJB200, Generell mikrobiologi tilsvarende BIO230.
Molekylærbiologi tilsvarende BIO210.
Strukturert undervisningstid: Januarblokk: 3 ukers (120 timer) laboratoriekurs, med enkelte forelesninger.
Vårparallell: 2 seminarer/forelesninger per uke i første halvdel av vårparallellen, annonseres av emneansvarlig.
Innlevering av skriftlig rapport: uke 9; muntlig eksamen i uke 11 eller 12.
Innhold:  Emnet er et intensivt 3-ukers laboratoriekurs (uke 1-3). Noen forelesninger/seminarer vil bli gitt under denne
delen, mens andre gis under første del av vårparallellen. Totalt vil det bli gitt 18 forelesninger. I disse vil det bli lagt
vekt på å ta opp utvalgte tidsaktuelle temaer, og å diskutere oppnådde resultater fra laboratorieøvelsene i relasjon til den
vitenskapelige litteraturen. Laboratorieøvelsene omfatter metoder som brukes til: - måling av genekspresjon og biologisk
mangfold i ulike økosystemer - karakterisering og identifisering av bakterier - horisontal genoverføring - genetisk
regulering - mikromatriseanalyser - resultattolking og diskusjoner omkring de ulike metodene. Studentene skriver en
fyldig rapport fra laboratorieøvelsene.
Læringsutbytte: Emnet fokuserer på temaer som gjenspeiler aktuelle problemstillinger i moderne mikrobiologi.
Studentene vil få innblikk i noen viktige metoder som benyttes i mikrobiologisk forskning, med hovedvekten lagt på
molekylære teknikker. Hvilke sammenhenger de forskjellige metodene kan brukes i, samt deres styrker og svakheter, vil
også bli diskutert. Videre skal studentene lære å tolke og evaluere biologiske data, samt få erfaring med å lese og bruke
vitenskapelig primærlitteratur. Studentene skal lære hvordan man forbereder og presenterer teknisk og vitenskapelig
informasjon, både muntlig og skriftlig. De vil lære seg å tenke kritisk, og løse komplekse og multidisiplinære problemer,
i tillegg til å tolke aktuell forskningslitteratur.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Studentene skriver en fyldig rapport fra laboratorieøvelsene som skal bestå av innledning, materialer
og metoder, resultater og diskusjon, pluss referanser til relevante vitenskaplige artikler. Hver student må levere en
selvstendig oppgave. Det vil bli ekstern sensurering av laboratorierapporten. Muntlig eksamen hvor studenten blir spurt
om innholdet i den skriftlige oppgaven og pensum som består av utvalgte vitenskapelige artikler innen relaterte temaer.
Ekstern sensor på muntlig eksamen. Karakter A-F blir satt på både skriftlig oppgave og muntlig eksamen. Disse teller
50% hver i sluttkarakteren. Begge deler må være bestått.

BIO333  Mykologi
Mycology
Studiepoeng: 10 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Linda Hjeljord/ IKBM
Medvirkende lærere: Arne Tronsmo
Emnet tilbys siste gang: HØST2013
Startperiode: Høstparallell
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Perioder: Høstparallell  
Emnet tilbys:  År med oddetall
Obligatoriske aktiviteter: Aktiv deltagelse i minst 80 % av seminarene og alle laboratorieøvelsene.
Forutsatte forkunnskaper:  Generell mikrobiologi tilsvarende BIO130. Generell genetikk tilsvarende BIO120.
Mikrobiell fysiologi tilsvarende BIO230. Molekylærbiologi tilsvarende BIO210.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: 4 timer per uke. Seminarer eller laboratoriearbeid: 4 timer per uke.
Innhold:  Emnet tar for seg den moderne soppsystematikk, cellebiologi, soppens metabolisme og genetisk regulering.
Seksuell og aseksuell formering hos lavere og høyere sopp gjennomgåes. Videre gis en grundig innføring i
soppfysiologi. Interaksjoner mellom sopp, og bruk av sopp i biologisk kontroll av soppsykdommer og i bioteknologi
omhandles spesielt.
Læringsutbytte: Studentene skal ha en oversikt over grunnleggende soppsystematikk, -genetikk, -fysiologi og -
økologi. Studentene skal ha kunnskaper om industriell utnyttelse av sopp, og deres anvendelse i biologisk kontroll av
plantesykdommer. Studentene skal kunne vurdere mulig positive og negative effekter av sopp, og komme med forslag til
tiltak for å begrense eventuelle skader og kunne klassifisere sopp ved hjelp av morfologiske teknikker. Emnet inneholder
laboratorieøvelser og en skriftlig semesteroppgave.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Semesteroppgave, langsgående evaluering av aktiviteten under seminarene og rapport fra laboratorieøvelsene
teller 40 %. Avsluttende, muntlig prøve teller 60 %.

BIO340  Bioetikk
Bioethics
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Sissel Rogne/ INA
Medvirkende lærere: Deborah Oughton
Startperiode: Januarblokk
Perioder: Januarblokk  
Obligatoriske aktiviteter: Obligatorisk deltagelse på forelesninger.
Forutsatte forkunnskaper:  Generell bio- og genteknologi eller solid generell biologikompetanse.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger og diskusjon 20 - 30 timer.
Innhold:  Forelesninger holdes intensivt første uken av emnet med følgende temaer: 1: Lovgivning 2: Risikovurdering
og konsekvensanalyse 3: Etikk og etiske vurderinger Resterende del av emnet skal studentene skrive en semesteroppgave
i selvvalgt tema.
Læringsutbytte: Studentene skal kjenne lovgivningen på området og sentrale aktører forskerne må forholde seg til i
denne sammenheng. Siden lovgivningen krever konsekvens- og risikovurdering samt etisk argumentasjon, er dette også
noe som må kunnes. Studentene skal være i stand til å føre en diskusjon om de etiske og samfunnsmessige konsekvenser
ved anvendelse av moderne bioteknologi slik det kreves ved søknader om utsetting eller feltforsøk for genmodifiserte
organismer, eller for å utføre klinisk forskning innen genteknologi.
Eksamensform: Avsluttende Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Semesteroppgave.

BIO350  In situ RNA hybridisation techniques
In Situ RNA Hybridisation Techniques
Studiepoeng: 5 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Trine Hvoslef-Eide/ IPM
Medvirkende lærere: Tone Melby
Emnet tilbys første gang: VÅR  2013
Startperiode: Januarblokk
Perioder: Januarblokk  
Emnet tilbys:  År med oddetall
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Obligatoriske aktiviteter: Laboratorieøvinger og journal
Strukturert undervisningstid: Det vil stort sett være aktiviteter fra kl 0900 til kl 1600 hver dag, med noen
modifikasjoner avhengig av tiden ting tar.
Innhold:  Emnet er bygget opp av forelesninger med teori omkring in situ hybridisering og masse praktiske øvelser
gjennom hele kurset. Vi vil i løpet av de tre ukene følge en prøve gjennom hele prosessen. Studentene kan gjerne ta med
sitt eget biologisk materiale til første undervisningsdag, etter avtale med lærer, slik at det er forberedt. Studentene skal
levere en labjournal til slutt, med godkjent/ikke godkjent.
Læringsutbytte: Studentene skal kunne høste plante- eller dyremateriale, fiksere det i fikseringsvæske, støpe det inn i
voks, snitte i mikrotom, feste til objektglass, lage prober av interessante gensekvenser, hybridisere med disse probene,
fremkalle og se på resultatet. Man vil her kunne se hvilke gener som er aktive til enhver tid i en utviklingsprosess. De
skal forstå hva dette kan brukes til i plantevitenskapen og hvilke begrensninger metoden har.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Levering av journal teller 100%

BIO351  Genetisk modifiserte planter - case studier
Geneticallly Modified Plants - Case Study
Studiepoeng: 5 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Trine Hvoslef-Eide/ IPM
Medvirkende lærere: Odd Arne Rognli.
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Deltagelse ved fremføring av gruppeoppgavene i slutten av november
Strukturert undervisningstid: 2 forelesningstimer hver uke, enten ved forelesning eller selvstudium avh. av behov.
Innhold:  Emnet er bygget opp som problembasert læring, med noen få forelesninger, men mest selvstudium ved hjelp
av materiale lagt ut på Fronter og lenker til aktuelle websteder. Studentene skal jobbe to og to med en bestemt sak, som
de kan velge selv. De vil få et utvalg å velge blant, men kan også fokusere på det de selv er mest interessert i. Første del
vil bli skriving av en søknad til myndighetene om utsetting av en bestemt GMO. Deretter bytter studentene saker, slik at
de skal evaluere hverandres søknader, som om de var myndighetene. Studentene vil rapportere underveis, og avlevere to
rapporter hvorav den ene fremføres for klassen.
Læringsutbytte: Studentene skal vite noe om teknikker for å lage genmodifiserte planter. Gjennom gruppearbeid skal
de belyse alle sider ved tenkte \'case-studies\'; risiko for helse og miljø, er dette et samfunnsnyttig produkt/prosjekt,
vil det bidra til en mer bærekraftig utvikling og er det etisk forsvarlig? Gjennom dette vil de tilegne seg kunnskaper og
ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i samfunnsdebatten om genmodifiserte organismer; i forsøk og i markedet. De
skal vite noe om norsk og internasjonal rett på området og hvilke avtaler Norge har inngått som har betydning for dette
fagområdet.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: 2 rapporter: Den første (søknad om utsetting) teller 70%, evalueringen av en annen gruppe (som myndighet)
teller 30%. Fremføring for klassen. Begge eksamensdeler må være bestått.

BIO420  Utviklingsbiologi med fordypning
Advanced Developmental Biology
Studiepoeng: 10 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Hilde-Gunn Opsahl Hoen-Sorteberg/ IPM
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Emnet tilbys:  Annet - Kurset vil gå våren 2015 neste gang og deretter igjen hvert oddetallsår.
Obligatoriske aktiviteter: Det kreves at studentene deltar på minst 50% av semesteroppgavepresentasjonene og
kollokvier.
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Forutsatte forkunnskaper:  BIO220.
Overlapping og studiepoengreduksjon: BIO320 - 5 stp.
Strukturert undervisningstid: 20 forelesninger, semesteroppgave presentasjoner og skriving av semesteroppgave vha
kollokviearbeid.
Innhold:  Modellorganismer i utviklingsbiologi gjennomgåes, dvs spesielt bananflue og Arabidopsis. Prinsipper for
utvikling og geners betydning for å styre denne. Semesteroppgaven gjør at studentene får fordypning innenfor temaet, og
at pensumet varierer hvert år pga. oppdaterte primærartikler som utgangspunkt for tildelte semesteroppgaver.
Læringsutbytte: Forståelse av avansert genregulering som bestemmer spesifisering av ulike typer celler i flercellede
organismer. Studentene skal få innsikt i nyere forskning på området innen modelorganismer som bananflue og
Arabidopsis. Studentene skal oppnå fordypning ved tildelt semesteroppgaveområde og i eget valgt område av
utviklingsbiologien (gjerne knyttet til egen forskning). Denne fordypningen skal kunne lede studentene til analyse av
stoff og syntese ved å trekke egne slutninger på bakgrunn av pensumet. Det er flott hvis kurset kan hjelpe studentene
til å vurdere anvendelse av utviklingsbiologi i forskning. Det er også et mål at studentene får en innføring i bioetikk og
dermed utvikler en viss forståelse for ulike grunnsyn, og at disse kan argumentere og resultere i ulike konklusjoner f.eks.
i synet på bruk av genteknologisk forskning.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Semesteroppgaven utgjør 1/3 av evalueringen, inntrykk underveis og muntlig eksamen teller 2/3. Evaluering
av aktiviteter underveis, framføring og endelig semesteroppgave (teller 1/3), og muntlig avsluttende eksamen teller (2/3).
Begge deler må være bestått. Den muntlige eksamen forventes å være på 25 min.

BIO421  Population Genetics and Molecular Evolution
Populasjonsgenetikk og molekylær evolusjon
Credits: 15 Language:  English
Staff/institute: Odd Arne Rognli/ IPM
Teachers: Siri Fjellheim
Start term: Autumn parallel
Terms: Autumn parallel  
Mandatory activities: 
Prerequisites:  BIO120 - Introduction to Genetics,MATH100 - Introductory Mathematics, STAT100 - Statistics.
Credit reduction: Credit reduction in relation to BIO321: 10 credits.
Type of course: Lectures: 2 hours per week for 12 weeks. Student presentations: 2 hours per week for 12
weeks.Presentation and discussion of semester assignment: 3 hours.
Contents: Topics: Genetic Variation; The Hardy-Weinberg Principle; Recombination, Linkage and Disequilibrium;
Basic Models for Natural Selection; Mutation; Genetic Drift; Inbreeding and Nonrandom Mating; Population
Subdivision and Gene Flow; Molecular Population Genetics; Molecular Evolution and Phylogenetics; Advanced Models
for Natural Selection; Quantitative Genetics.
Learning outcomes: The students should be able to understand the dynamics of the evolutionary changes that happen
at the molecular level, the evolutionary forces behind such changes and the evolutionary effects of different molecular
mechanisms on genomes, genes and gene products. The students should also gain theoretical insight and practical skills
in methods used in comparative and phylogenetic analyses based on molecular data. The students should develop a
critical approach towards the interpretation of this type of data, and a level of knowledge sufficient to understand cutting
edge research articles on the subject. The students should be able to plan their own research on the subject and apply
relevant methods in order to analyse and present the results.
Methods of examination: Final Oral exam Grading: Pass/Fail
Assessment methods: Oral examination based on the complete syllabus counts 2/3, and evaluation and oral examination
of the term paper counts 1/3 towards the final grade. Both parts must be passed.

BIO422  Nordic Postgraduate Course in Plant Breeding
Nordisk forskerkurs i planteforedling
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Credits: 5 Language:  English
Staff/institute: Åsmund Bjørnstad/ IPM
Teachers: Nordic teachers and invited teachers.
Start term: January block
Terms: January block  
Mandatory activities: Colloquia on literature, submission of abstract of assigned talk.
Prerequisites:  Basic courses in genetics and plant breeding, preferably also at 300-level. To have costs covered the
student should have the course as part of the Ph.D. study plan (not restricted to students having plant breeding as the
major topic).
Type of course: Lectures/colloquia: 2-4 hours/week on a 500-page long compendium of selected papers. Intensive
course week.
Contents: Compendium with original literature. Topic given before lecture. Participation in the course week.
Learning outcomes: To get an understanding of the role of molecular genetics and genomics in plant production. To be
able to present and discuss professional scientific topics in English.
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: Pass/Fail
Assessment methods: Intensive course, 1 week. Abstract and 45 minute lecture on an assigned topic within the course
agenda. Active participation in discussions. Abstract and lecture count 100%.

BOT100  Plantediversitet
Plant Diversity
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Yngvar Gauslaa/ INA
Medvirkende lærere: Kari Klanderud
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  Juniblokk  
Obligatoriske aktiviteter: Labkurs med godkjente labjournaler, og deltagelse på feltkurs.
Overlapping og studiepoengreduksjon: ECOL110: 1 sp
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: 24 timer. Labarbeid: 22 timer. Feltkurs: 50 timer.
Innhold:  Systematikk, blågrønne bakterier, protistriket (alger, slimsopper og eggsporesopper), soppriket, mykorrhiza,
laver, moser, karsporeplanter, nakenfrøete planter, dekkfrøete planter, pollinering, frøspreding og forsvar, evolusjon og
artsdannelse.
Læringsutbytte: Emnet gir studentene en grunnleggende forståelse av planterikets mangfold (moser, karsporeplanter,
nakenfrøete planter og dekkfrøete planter), men fokuserer også på alger, sopper og laver. Emnet gir studentene kunnskap
om hvordan disse plantegruppene er bygget opp, hvordan de formerer seg og hvordan evolusjonære krefter har ført til
tilpasninger til forskjellige økologiske forhold. Feltkurset skal gjøre studentene i stand til på egen hånd å bestemme
arter av høyere planter ved hjelp av flora, samt å kjenne noen vanlige norske moser og laver. Kurset gir en essensiell
kunnskapsbasis for videre studier innen økologi, naturforvaltning, og andre planterelaterte fag.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig eksamen teller 2/3. Den skriftlige eksamenen er en 3-timers flervalgseksamen i mai. Feltkurset er i
juniblokka og avsluttes med en floristikkprøve på kvelden den siste kursdagen. Floristikkprøven teller 1/3 av karakteren.
Alle deleksamener må ikke være bestått for å bestå emnet. Det er den samlede kvaliteten av besvarelsene som vil
vurderes til bestått.

BOT130  Grunnleggende plantefysiologi
Introductory Plant Physiology
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Jorunn Elisa Olsen/ IPM
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Medvirkende lærere: Avdelingsingeniør Linda Ripel, IPM-stipendiat.
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Godkjent laboratoriekurs med godkjent deltakelse og godkjente rapporter.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: 26 timer. Laboratoriekurs: 12 timer. Eksamensforberedende kollokvier.
Innhold:  Kurset innbefatter en del som tar for seg basal bygning og funksjon hos planter og en utviklingsfysiologisk del
om planters responser på miljøfaktorer. Fagfeltets eksperimentelle natur belyses i praktiske laboratorieeksperimenter der
studentene arbeider med tema fra de ulike kursdelene og får trening i rapportskriving.
Læringsutbytte: Kurset gir en innføring i sentrale temaer innen plantefysiologien. Kurset gir kunnskap og forståelse
av planters bygning og funksjon og planters responser på miljøfaktorer. Kurset skal gi trening i gjennomføring av
praktiske eksperimenter, presentasjon og diskusjon av eksperimentelle resultater, anvendelse av begreper og metoder, og
samarbeid i grupper.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig eksamen
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

BOT200  Plantefysiologi
Plant Physiology
Studiepoeng: 10 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Jorunn Elisa Olsen/ IPM
Medvirkende lærere: Avdelingsingeniør Linda Ripel, IPM og annet IPM-personale
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Godkjent laboratoriekurs med godkjent deltakelse og godkjente rapporter.
Forutsatte forkunnskaper:  BOT130, KJM100.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: 26 timer. Laboratoriekurs: 30 timer. Eksamensforberedende kollokvier.
Innhold:  Kurset tar for seg regulering av metabolisme og vekst og utvikling hos planter og effekter av miljø- og
klimaforhold i denne sammenheng. Fagfeltets eksperimentelle natur understrekes ved at studentene arbeider med
laboratorieeksperimenter knyttet til kursets temaområder og ved arbeid med rapporter fra eksperimentene.
Læringsutbytte: Kurset gir kunnskap og forståelse av planters bygning og funksjon. Kurset gir også studentene
kunnskaper om planters responser på miljø- og klimafaktorer og hvordan disse påvirker plantenes metabolisme og
vekstregulerende mekanismer. Kurset gir trening i gjenomføring av praktiske eksperimenter, presentasjon og diskusjon
av eksperimentelle resultater. Kurset gir også øvelse i anvendelse av begreper og metoder, og samarbeid i grupper.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig eksamen teller 100%.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

BOT201  Produksjonsfysiologi
Physiology of Plant Production
Studiepoeng: 5 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Marina Azzaroli Bleken/ IPM
Medvirkende lærere: Knut Asbjørn Solhaug (INA), Sissel Torre.
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Flere laboratorie- og klasseøvelser. Innlevering av laboratoriejournal og skriftlige øvelser.
Fremmøte første undervisningsdag.
Forutsatte forkunnskaper:  BOT130, BOT200
Strukturert undervisningstid: Tilsammen 40 undervsiningstimer, derav omtrent 16 forelesningstimer, 14 timer med
laboratorieøvelser og 10 timer med øvelser i klassen
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Innhold:  Analyse og modellering av plantevekst basert på hvordan lys, temperatur og nedbør virker inn på fenologisk
og morfologisk utvikling. Bladarealindeks, lysabsorbsjon, kvantifisering av fotosyntese og stråling utnyttelse. Potensiell
vekst, vannbegrenset og nitrogenbegrenset vekst. Fordeling (rot, skudd/blad, lagringsorganer) og transport av assimilater
til ulike planteorganer. Kvantifisering av plantevekst og kornavling gjennom en vekstsesong.
Læringsutbytte: Emnet vil gi kunnskap om hvordan dyrkede planter reagerer på ytre faktorer gjennom fundamentale
fysiologiske prosesser som fotosyntese, respirasjon, vannhusholdning, endring i morfologi og fenologisk utvikling.
Emnet vil gi trening i å bruke denne kunnskapen for å forstå vekstrytme, avling, avlingsindeks og samspill med andre
planter. Dynamiske vekstmodeller vil bli brukt til dette. Emnet vil også gi kunnskap om modellenes styrke og svakheter,
og hvordan modellene kan brukes til å estimere betydningen av klimaendring og nitrogentilførsel. Emnet vil gi øvelse i
kvantifisering av vekstprosesser i felt, for eksempel med genotyper med ulik tidlighet, og betydningen av fordeling av
assimilater for veksthastighet ved bruk av vekstanalyse på enkeltplanter. Emnet vil også gi grundig erfaring i bruk av
enkel regresjonsanalyse.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig eksamen teller 100%. Journal og skriftlige øvelser må være godkjent for å kunne ta eksamen.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: 

BOT210  Moser og laver - floristikk og økologi
Bryophytes and Lichens - Floristics and Ecology
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Yngvar Gauslaa/ INA
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Aktiv deltakelse i minst 10 av 12 øvinger à 2 timer. Lærer kontrollerer frammøte. Innlevert
semesteroppgave Avlagt floristikkprøve med tilleggspørmål fra pensum
Forutsatte forkunnskaper:  BOT100.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: 12 timer . Øvinger: 24 timer.
Innhold:  Forelesningene omhandler: Generell oppbygning og fysiologi hos laver, laver og luftforurensning,
gammelskogslaver, laver som indikatorer på snødybde i fjellet, reinsdyr og laver, generell oppbygning og fysiologi hos
moser, moser som indikatorer på tungmetallforurensning, moser i skog, torvmosenes økologi, truete moser og laver.
Laboratorieøvelsene omhandler: Rikbarkslaver (fra ask, alm, lønn, osp, etc.), fattigbarkslaver (fra bartrær og bjørk),
noen vanlige skorpelaver, urskogslaver, jord- og steinboende laver, bestemming av eget materiale for semesteroppgaven,
moser fra edellauvskoger og rike granskoger, moser fra fattige skoger, torvmoser, myr- og sumpmoser, gjennomgang av
semesteroppgaver.
Læringsutbytte: Studentene skal lære å fastslå norske moser og makrolaver ved hjelp av bestemmelsestabeller og
floraer. Studentene skal kunne bruke indikatorarter av laver og moser til å si noe om egenskaper til miljøet.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Studentene må bestå en artsbestemmingsprøve der flora er tillatt hjelpemiddel.Denne prøven inneholder
også noen teoretiske spørsmål fra pensum uten tilgang til hjelpemidler. Tilsammen teller dette 50% av karakteren.
Semesteroppgaven gis karakter som teller 50%

BOT230  Planteøkologi og diversitet
Plant Ecology and Diversity
Studiepoeng: 10 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Mikael Ohlson/ INA
Medvirkende lærere: Manfred Heun
Startperiode: Augustblokk
Perioder: Augustblokk  Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Feltundervisning og deltakelse ved presentasjon av resultater fra feltoppgaver. Presentasjon
og diskusjon av vitenskapelige original artikler på seminar.
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Forutsatte forkunnskaper:  BOT100 og ECOL100.
Strukturert undervisningstid: Feltundervisning og øvinger i felt: 40 timer. Forelesninger: 10 timer. Seminarer og
presentasjon av resultater fra feltøvinger: ca 40 timer.
Innhold:  Emnet starter med undervisning og øvinger i felt i augustblokken. Her vil en del av aktivitetene foregå på
fjellet. Feltarbeidet følges opp med skriving av feltrapporter og muntlig presentasjon av resultater. I høstparallellen, som
er basert på seminaraktivitet, legges vekten på økologisk teori, plantediversitet og fordypede analyser av resultatene
fra augustblokkets feltarbeid. Delene som handler om plantediversitet vil belyse forskjellige metodiske tilnærminger
for å måle og systematisere planters slektskap og diversitet (f eks DNA basert metodikk, kladistikk og morfometri).
Under høstparallellen skal og den enkelte student skrive en semesteroppgave som behandler en selvvalgt problemstilling
innen planteøkologiens arbeidsområde - her vil det og være anledning til å fokusere på høyere planters diversitet og
geografiske utbredelse.
Læringsutbytte: Hovedmålet med emnet er å gi studentene god innsikt i høyere planters reproduksjons- og
populasjonsøkologi. En del av emnet foregår i felt og et delmål er å integrere økologisk teori og feltmetodikk. Et annet
delmål er å gi artskunnskap og forståelse for de prosesser som regulerer planters utbredelse og plantesamfunnenes
struktur og diversitet. I forbindelse med dette skal studenten få kjennskap om hvordan planter og jordbunnsamfunn
interagerer. Her skal og studenten få kjennskap om forskjellige metoder for å belyse plantediversitet og slektskap mellom
planter. Emnet skal gi en god kunnskapsbasis for videre studier innen økologi og naturforvaltning, og vil også være
relevant for studenter innen andre planterelaterte fag.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Eksamen består av godkjenning av feltrapporter, resultatpresentasjon, seminaraktivitet, samt en godkjent
semesteroppgave. Samtlige momenter må være bestått for å bestå emnet.

BOT240  Økofysiologi hos planter
Plant Ecophysiology
Studiepoeng: 10 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Knut Asbjørn Solhaug/ INA
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Forutsatte forkunnskaper:  BOT130.
Strukturert undervisningstid: Det vil bli gitt om lag 24 timer forelesning, 24 timer kollokvier og 40 timer
laboratoriumarbeid. I tillegg vil studentene kunne få individuell veiledning i for eksempel å skrive labjournal.
Innhold:  Forelesningene har hovedvekten på fysiologisk tilpasning av plantenes fotosyntese, mineralernæring og
vannhusholdning til ulike og varierende ytre forhold. Det blir lagt betydelig vekt på effekter av klimaendringer.
Eksperimentelle laboratorieøvelser vil utdype forelesningene, og deler av pensum vil bli diskutert på kollokvier.
Læringsutbytte: Emnet skal gi innføring i fysiologisk tilpasning hos planter til klimatiske, edafiske og biotiske
miljøfaktorer på ulike voksesteder og i ulike miljøer. Målet er at det først skal oppnås god forståelse av hvordan disse
miljøfaktorene påvirker grunnleggende prosesser som planters fotosyntese, vannhusholdning og mineralnæring.
Deretter skal denne kunnskapen brukes til å forklare økologiske problemstillinger som planters utbredelse, produksjon,
overlevelse, vekstrytme og hvile, samt samspill og konkurranse mellom planter, og mellom planter og andre organismer.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Avsluttende skriftlig eksamen på 3 timer teller 2/3 mens labjournal teller 1/3. Begge deleksamener må være
bestått for å bestå emnet.

BOT270  Vegetasjonskartlegging
Vegetation Mapping
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Kari Klanderud/ INA
Medvirkende lærere: Knut Marius Hauglin og Siri Lie Olsen
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Startperiode: Juniblokk
Perioder: Høstparallell  Juniblokk  
Obligatoriske aktiviteter: Feltkurs og labøvelser med godkjent gruppeoppgave.
Forutsatte forkunnskaper:  BOT100 og ECOL100.
Strukturert undervisningstid: Juniblokk: Feltkurs/dagsekskursjoner med en overnatting 9 dager. Høstparallell:
Forelesninger og lab/gruppearbeid ca. 24 timer.
Innhold:  1) Blokkundervisning (2 uker i juni) med innledende forelesninger og feltkurs (dagsekskursjoner og en
overnatting). 2) Høstsemesteret: Gjennomgang av Norges vegetasjonstyper. Bruk av vegetasjonsdata, vegetasjonskart
og moderne teknologi i kartlegging og forskning, produksjon av vegetasjonskart fra feltkurset ved hjelp av digitale
hjelpemidler (GIS). Forelesninger, semesteroppgave.
Læringsutbytte: Kandidatene skal kunne anvende kunnskaper om norske vegetasjons- og naturtyper til å identifisere
og forvalte disse i praktiske naturforvaltningssammenhenger på alle nivåer (fra kommuner/skoler/lokalmiljø til
Fylkesmannen/DN). Kandidatene skal i en forvaltningssituasjon kunne identifisere og arealavgrense aktuelle
vegetasjonstyper/naturtyper som utgangspunkt for naturvern, biologisk mangfold, bruk, o.l. Kunnskap om struktur,
økologi, artssammensetning, både diagnostisk viktige arter og eventuelle sjeldne arter/rødlistearter, og hovedtrekk i
variasjon og utbredelse er sentrale. Studentene skal få forståelse av hvordan vegetasjonstypene reflekterer en rekke
miljøforhold, og anvende denne kunnskapen for å si noe om et gitt areals egenskaper som f.eks. jordbunnsforhold,
hydrologi, næringsrikhet, beiteverdi, slitasjestyrke, samt grad og type kulturpåvirkning. Analyse av hvilke
konsekvenser ulike naturinngrep har på vegetasjonen og artsmangfoldet. Emnet skal også gi kandidatene praktisk
øving i kartleggingsmetoder i felt, inkludert bruk av moderne digitale hjelpemidler (GIS). Emnet skal videreutvikle
forståelsen for naturvern og fornuftig forvaltning av biologisk mangfold, spesielt ved å rette det inn mot det ansvar
vernemyndigheter, kommuner og ulike samfunnssektorer har for å forvalte verdifulle naturtyper og artsmangfold.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Langsgående eksamen består av en individuell avsluttende muntlig eksamen som teller 60% og
semesteroppgave 40%. Alle deleksamener må være bestått for å bestå emnet.

BOT320  Advanced Course in Plant Developmental Physiology
Advanced Course in Plant Developmental Physiology
Credits: 15 Language:  English
Staff/institute: Christiaan van der Schoot/ IPM
Teachers: Rinne, Päivi L.H
Start term: Spring parallel
Terms: Spring parallel  
Mandatory activities: A 30 minute ppt seminar on 1 recent scientific publication.
Prerequisites:  BOT200 or similar, middle level plant physiology of plant biology.
Credit reduction: .
Type of course: Lectures: 30 hours. (or: lectures 20 hours. Colloqia 12 hours. Labclasses 50 hours)
Contents: The course focuses on the growth and organisation of higher plants, including plant developmental
physiology and cell biology. Particular attention is given to organisation of life processes, including transport and
signalling processes.
Learning outcomes: The course provides opportunities to develop insight into the growth and internal organisation
of plants, and into their responses to spontaneously generated or climate-induced signals. The course stimulates the
development of skills in presenting and discussing scientific material.
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: A-F
Assessment methods: Continuous assessment: -Oral examination counts 50 % of the grade. -An assignment counts 25
% of the grade. -An oral presentation counts 25 % of the grade. All parts must be passed.
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BOT340  Fotobiologi
Photobiology
Studiepoeng: 10 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Knut Asbjørn Solhaug/ INA
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Forutsatte forkunnskaper:  BOT130 og BOT240.
Strukturert undervisningstid: Det vil bli gitt om lag 20 timer forelesning, 30 timer seminarer/kollokvier og 50 timer
laboratorium arbeid. I tillegg vil studentene få individuell veiledning i å presentere resultatene sine i form av poster/
muntlig presentasjon/forskningsartikkel.
Innhold:  I forelesningene vil det bli gitt en grundig gjennomgang av fotosyntesen, og det vil dessuten bli lagt stor vekt
på planters tilpasning til UV-stråling. Laboratorieøvelsene vil bli lagt opp som prosjektoppgave der studentene under
veiledning skal lære å bruke moderne fotosyntesemålingsutstyr, og presentere resultatene som en vitenskaplig artikkel,
en poster og et kort foredrag. Deler av pensum vil bli presentert i grupper/kollokvier. Innhold og opplegg kan til en viss
grad tilpasses studentenes interesser.
Læringsutbytte: Målet er at studentene skal oppnå en god forståelse av fotobiologi hos planter. Dette omfatter en
grundig innføring i fotosyntese. Dessuten vil det bli lagt stor vekt på planters tilpasning til UV-stråling. Studentene skal
lære å bruke ulike metoder for måling av fotosyntese (klorofyllfluorescens, måling med oksygenelektrode og infrarød
gassanalyse), og dessuten lære å måle spektralsammensetning og lysstyrke for både dagslys og kunstig lys (spektrometre,
sensorer, dataloggere etc. vil bli brukt). Innholdet i emnet vil til en viss grad kunne tilpasses studentenes interesser og
behov.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Avsluttende muntlig eksamen på 40 min. teller 2/3, mens presentasjon av resultater fra lab. teller 1/3.
Presentasjon av resultater fra lab. gjøres i form av poster, muntlig presentasjon og som en forskningsartikkel. Alle
deleksamener må være bestått for å bestå emnet.

BUS100  Grunnleggende bedriftsøkonomi
Cost Accounting, Fundamentals
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Jens Bengtsson/ IØR
Medvirkende lærere: Jens Bengtsson
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  Vårparallell  
Emnet tilbys:  Annet - Gis 2 ganger i året, både i vårparallell og i høstparallell.
Obligatoriske aktiviteter: En obligatorisk innlevering.
Strukturert undervisningstid: 2 timer forelesning per uke. 2 timer oppgaveløsning per uke.
Innhold:  Bedriftens og dens omgivelser; Kostnadsteori; Etterspørselsteori; Markedsformer og markedstilpasning;
Bidrags- og produktvalgsanalyser; Enkle investeringsanalyser.
Læringsutbytte: Emnet skal gi studentene en innføring i bedriftsøkonomisk teori og metode.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig eksamen. 1. eksamen i løpet av semesteret, varighet 60 minutter. Denne teller 25 %. En avsluttende
flervalgseksamen (multiple choice) som omfatter hele pensum i emnet, varighet 180 minutter. Slutteksamen teller
75 %. Den endelige karakteren vil representere et veiet gjennomsnitt av de to eksamenene. Det blir ikke arrangert
kontinuasjonseksamen i emnet fordi emnet gis ordinært både i høst- og vårsemesteret. Deleksamen og slutteksamen må
tas i samme semester
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BUS110  Eksternregnskap
Accounting - Financial Reporting
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Nils Sanne/ IØR
Medvirkende lærere: Nils Sanne.
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Obligatorisk innleveringsoppgave.
Overlapping og studiepoengreduksjon: Økonomistudentene kan ikke få studiepoeng for BUS200
Strukturert undervisningstid: 4 - 5 timer forelesning og 2 timer oppgaveløsning per uke.
Innhold:  Regnskapets grunnelementer og hovedprinsipper; Innføring i regnskapsteori og -terminologi; Lover og
regler; De vanligste regnskapstransaksjonene; Regnskapsavslutningen; Måleproblemer og vurderingsprinsipper
i finansregnskapet; Årsoppgjørsdisposisjoner i finansregnskapet; Skatteregnskap og finansregnskap; Innføring i
regnskapsanalyse; Analyse av regnskapsrapporter; Semesteroppgave.
Læringsutbytte: Studentene skal få en grunnleggende regnskapsforståelse, kunne avslutte og analysere et
finansregnskap.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig eksamen. Første eksamen i løpet av semesteret, varighet 60 minutter. Denne teller 25 %. En
avsluttende eksamen som omfatter hele pensum i emnet, varighet 3 timers. Slutteksamen teller 75 % og er basert på
semesteroppgaven. Løsningen på semesteroppgaven skal ikke leveres inn, men semesteroppgaven og løsningen på denne
danner utgangspunktet for eksamensoppgaven. Studentene må derfor ha med seg semesteroppgaven og løsningen på
denne til eksamen. En eventuell kontinuasjonseksamen henter temaer fra pensum og er uavhengig av semesteroppgaven
fra foregående semester.

BUS112  Elektronisk regnskapsføring
Accounting and Computing
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Ole Gjølberg/ IØR
Medvirkende lærere: Gjesteforelesere fra programvareleverandøren (Daldata AS og Bondelagets Servicekontor AS
eller Agrodata) Kontaktperson: Inger-Lise Labugt, HH-UMB
Startperiode: Augustblokk
Perioder: Augustblokk  
Forutsatte forkunnskaper:  Noe kunnskap om regnskap er en fordel. (BUS110)
Overlapping og studiepoengreduksjon: BUS111 - 5 studiepoeng.
Strukturert undervisningstid: Ca. 35 timer forelesninger og øvinger i auditoriet. Ca. 20 timer øvinger i
kollokviegrupper.
Innhold:  Kurset legges opp slik at det skal kunne tas av studenter som ikke har økonomibakgrunn. Det vil imidlertid
være en fordel å ha tatt et innføringskurs i bedriftsøkonomi og eksternregnskap. For studenter som skal gå videre: Kurset
bør tas før kursene BUS210 og BUS220. Kurset bygges opp gjennom en helt konkret, praktisk tilnærming der man
bygger opp en kontoplan, posterer ulike bilag, aggregerer og gjennomfører en årsavslutning.
Læringsutbytte: Gjennom kurset skal studentene skaffe seg kompetanse innen det å føre og avslutte et næringsregnskap
for selvstendig næringsdrivende med utgangspunkt i programvaren \"Duett\" eller \"Agrosat\". Studentene skal gjennom
en praktisk tilnærming og innføring i selve programvaren, utvikle forståelse for hvordan et regnskap er bygd opp,
hvordan regnskapet kan evalueres, skatteberegning m.v.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Individuell avsluttende eksamen med bruk av PC og programvaren \"Duett\" eller \"Agrosat\"
Programleverandøren spesifiserer nærmere hjelpemidlene ved kursstart.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Spesifiserte andre hjelpemidler.
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BUS133  Excel for økonomer
Excel for Business
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Kolbjørn Christoffersen/ IØR
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Forutsatte forkunnskaper:  BUS100 (kan tas samtidig), ECN110 (kan tas samtidig)
Strukturert undervisningstid: 2 timer forelesning og 2 timer øvinger per uke, totalt cirka 52 timer undervisning.
Innhold:  En detaljert plan for emnet vil bli presentert ved kursstart.
Læringsutbytte: Emnet skal gi studentene grunnleggende kunnskaper om og ferdigheter i bruk av Excel, som er et
viktig dataverktøy for økonomer. Et viktig mål med emnet er at studenten skal lære å bruke Excel i forbindelse med
løsninger av oppgaver senere i studiet og i deres framtidige jobb.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Hjemmeksamen med Excel teller 40 %. Avsluttende skriftlig eksamen teller 60 %.

BUS160  Skatterett for økonomer
Tax Law for Economists
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Ole Gjølberg/ IØR
Medvirkende lærere: David Eilertsen (Skatt øst).
Startperiode: Januarblokk
Perioder: Januarblokk  
Strukturert undervisningstid: 42 timer.
Innhold:  Inntekts- og formuesbeskatningen av både personer og selskaper.
Læringsutbytte: Kurset skal gi studentene en innføring i grunnleggende skatterett for lønnsmottakere/pensjonister,
næringsdrivende og selskaper, med vekt på å foreta økonomiske beslutninger i lys av problemstillinger knyttet til skatt.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Avsluttende skriftlig eksamen.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Utdelt kalkulator. Spesifiserte andre hjelpemidler.

BUS200  Anvendt foretaksøkonomi
Applied Cost Accounting
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Nils Sanne/ IØR
Medvirkende lærere: 
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: 
Forutsatte forkunnskaper:  BUS100
Overlapping og studiepoengreduksjon: BUS110: 3 studiepoeng BUS210: 2 studiepoeng INN200: 5 studiepoeng
Strukturert undervisningstid: 2 timer forelesning per uke.
Læringsutbytte: Kurset har som formål å gi studentene kunnskap om finansregnskapet og hvordan det kan analyseres
for å gi et best mulig bilde av virksomheten og hvordan det kan benyttes for å sette øknomiske mål, utarbeide
budsjetter og planer for en fremtidig periode. I tillegg vil kurset gi innsikt i bedriftsøkonomiske beslutninger knyttet
til investeringer og outsourcing. Kurset vil også se på enkelte utfordringer ved regnskapsføring og budsjettering i
landbruket.
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Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig eksamen. 1. eksamen i løpet av semesteret, varighet 1 time. Denne teller 25 %. En avsluttende
eksamen som omfatter hele pensum i emnet, varighet 3 timer. Slutteksamen teller 75 %. Den endelige karakteren vil
representere et veiet gjennomsnitt av de to eksamenene. Deleksamen og slutteksamen må tas i samme semester

BUS210  Driftsregnskap og budsjettering
Managerial Accounting and Budgeting
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Nils Sanne/ IØR
Medvirkende lærere: Ny underviser
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Innleveringsoppgave med to delinnleveringer.
Forutsatte forkunnskaper:  Studentene må ha tatt BUS100. Det anbefales også at studentene har kunnskap innen
finansregnskap tilsvarende BUS110.
Overlapping og studiepoengreduksjon: BUS200, 2 stp
Strukturert undervisningstid: 4 timer forelesning og 2 timer oppgaveløsning per uke.
Innhold:  Driftsregnskapet basert på Normalkost; Standardkostregnskapet; Analyser, oppfølging og kontroll; Fleksibelt
budsjett; Aktivitetsbasert kalkulasjon; Lønnsomhetsanalyser og relevante bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer;
Budsjetteringsprosessen; Fastsettelse av budsjettmål; Hoved- og delbudsjetter; Budsjettoppfølging og prestasjonsmåling.
Læringsutbytte: Emnet skal gi den dybdekunnskapen som skal til for å gjøre studentene i stand til å utarbeide budsjetter
og følge opp driften gjennom utarbeidelse av driftsregnskap basert på ulike metoder, samt utføre nødvendige beregninger
og analyser av driftsutviklingen. Studentene skal kunne bruke budsjettene og driftsregnskapene aktivt i økonomisk
styring, kalkulasjon, kostnadskontroll og oppfølging. Obligatoriske aktiviteter: En obligatorisk innleveringsoppgave med
to delinnleveringer som må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig eksamen. 1. eksamen i løpet av semesteret, varighet 60 minutter. Denne teller 25 %. En
avsluttende eksamen, varighet 3 timer. Denne teller 75 %. Den endelige karakteren vil representere et veiet
gjennomsnitt av resultatene fra de to eksamenene. Deleksamen og slutteksamen må tas i samme semester. En eventuell
kontinuasjonseksamen arrangeres som en 3 timers eksamen som teller 100 %.

BUS215  Årsregnskap
Annual Accounts
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Nils Sanne/ IØR
Medvirkende lærere: Foreleser: Jens-Erik Huneide
Emnet tilbys første gang: VÅR  2013
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: 
Forutsatte forkunnskaper:  Bestått BUS100, BUS110
Strukturert undervisningstid: 300 timer, hvorav 4 timer forelesninger pr uke
Innhold:  Lover og regler. Kvalitetskrav og regnskapsprinsipper. Balansepostene. Resultatregnskapspostene. Noter til
regnskapet. Kontantstrømoppstilling.
Læringsutbytte: Formålet med faget er å gi studentene en fordypning i de viktigste problemene knyttet til utarbeiding
av årsregnskap i for aksjeselskaper.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: 
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BUS216  Årsregnskap - spesielle regnskapsemner
Annual Accounts - Specific Accounting Topics
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Nils Sanne/ IØR
Medvirkende lærere: Jens-Erik Huneide
Emnet tilbys første gang: VÅR  2013
Startperiode: Juniblokk
Perioder: Juniblokk  
Obligatoriske aktiviteter: Caseløsninger
Forutsatte forkunnskaper:  Bestått BUS100. BUS110 og BUS215
Strukturert undervisningstid: 24 timer intensivundervisning
Innhold:  Fusjon. Fisjon. Konsernregnskap. Egenkapitalmetoden for investering i tilknyttet selskap og felles
kontrollert virksomhet. Årsregnskap for andre selskapsformer enn aksjeselskap. Årsregnskap for ideelle organisasjoner.
Årsregnskap etter internasjonale regnskapsstandarder (IFRS).
Læringsutbytte: Studentene skal få en fordypning i mer spesielle regnskapsproblemstillingene
Eksamensform: Avsluttende Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Oppgaveinnlevering - Case

BUS217  Regnskapsorganisering, regelverk og etikk
Accounting Structure, Regulation and Ethics
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Ole Gjølberg/ IØR
Medvirkende lærere: Karl Jakob Enger kje@bacus.no
Emnet tilbys første gang: HØST  2013
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Emnet tilbys:  Annet - Emnet gis høsten 2013 i moduler under forutsetning av lærerressurser
Forutsatte forkunnskaper:  BUS100, BUS110, BUS210, BUS220 -Grunnleggende bedriftsøkonomi -Grunnleggende
finansregnskap -Grunnleggende skatterett
Innhold:  -Regnskapsførerloven -Regnskapsloven -Viktige forskrifter vedrørende regnskapsføring -hva som er god
regnskapsskikk, herunder det juridiske grunnlaget for valg av løsninger og den tekniske gjennomføringen av løsningene i
regnskapet -Etiske retningslinjer for regnskapsførere
Læringsutbytte: Opparbeide oversikt over de formelle prosedyrer som gjelder for årsregnskap og årsberetning og har
kjennskap til etiske regnskapsfaglige problemstillinger,
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

BUS218  Offentlig regnskap og budsjettering
Public Accounting and Budgeting
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Ragnar A. Øygard/ IØR
Medvirkende lærere: Asbjørn Pedersen Asbjorn.O.Pedersen@nkkf.no
Emnet tilbys første gang: HØST  2013
Startperiode: Januarblokk
Perioder: Høstparallell  Januarblokk  
Forutsatte forkunnskaper:  BUS100, BUS110, BUS210
Innhold:  Kommunal regnskapsføring og rapportering: -Regnskapsregler og prinsipper -Årsavslutning og
regnskapsføring i forhold til Kommunelovens bestemmelser. -Regnskaps- og budsjettforskrifter Kommunale
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regnskapsstandarder. Statlig regnskapsføring og rapportering: -Hovedprinsipper for statlig budsjett- og regnskapsføring. -
Bevilgningsreglementet og Reglement for statlig økonomistyring. -Statlig regnskapsorganisering
Læringsutbytte: Studentene skal først gjøres i stand til selv å kunne føre et enkelt kommunalt og statlig regnskap.
De skal videre kunne gjøre rede for regnskapenes innhold, regnskapsprinsipper og vurderingsregler, og de skal kunne
analysere og vurdere kommunens økonomiske resultat og stilling. -ha grunnleggende kunnskaper om regelverket
(rammeverket og de grunnleggende sammenhenger) -ha grunnleggende kunnskaper om formålet med og føring av
kommuneregnskapet -kunne bokføre de mest vanlige transaksjoner -ha forståelse for begrepene utgifter, kostnader,
utbetalinger, inntekter og innbetalinger, samt å kunne foreta vanlige periodiserings posteringer -kjenne til kontoplanen -
kunne avstemme de grunnleggende sammenhenger samt avstemme kretsløp om arbeidskapital -kunne foreta årsoppgjør
med enkle årsoppgjørsposteringer og strykningsregler -kunne stille opp et gruppert resultat og balanse i samsvar med
forskriftenes krav -ha innsikt i kommuneregnskapets oppbygging og rammebetingelser, kunne gjøre rede for regnskapet
som informasjonskilde og ha forståelse for regnskapsprinsipper og rapporteringskrav -kunne behandle sentrale
regnskapsmessige måle- og vurderingsproblemer -kunne gjennomføre tilrettelegging og korrigering av regnskapstall
for analyseformål -kunne beregne sentrale nøkkeltall i forbindelse med en regnskapsanalyse og gjøre en vurdering av
kommunens økonomiske stilling og resultat
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

BUS220  Finansiering og investering
Finance and Investment
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Atle Guttormsen/ IØR
Medvirkende lærere: Ole Gjølberg.
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Forutsatte forkunnskaper:  Grunnleggende finansregnskap. Grunnleggende kostnadsregnskap. Innføring i matematikk
og statistikk
Overlapping og studiepoengreduksjon: Studenter kan ikke få studiepoeng for både BUS220 og RØP310.
Strukturert undervisningstid: Ca. 45 timer forelesninger, pluss veiledning direkte og over internett. Øvingsoppgaver
blir gjennomgått.
Innhold:  Elementær finansmatematikk. Nåverdimetoden. Risiko og avkastning. Grunnleggende porteføljeteori.
Kapitalverdimodellen. Prising av finansielle aktiva (aksjer, obligasjoner). Kapitalbudsjettering. Prosjektanalyse.
Kapitalkostnader. Finansiell struktur og dividendepolitikk. Styring av arbeidskapital og likviditet. Etiske
problemstillinger i finans.
Læringsutbytte: Kurset skal gi studentene grunnleggende innsikt i og forståelse for moderne finans og investeringsteori.
Gjennom kurset skal studentene opparbeide evne til å bruke teori og metode på finansierings- og investeringsproblemer i
ulike praktiske sammenhenger.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen:  Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

BUS230  Operasjonsanalyse
Operation Research
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Marie Steen/ IØR
Medvirkende lærere: Øvingslærere. Evt. gjesteforelesere.
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Obligatoriske aktiviteter, min. 7 av 10 innleveringer må bestås
Forutsatte forkunnskaper:  Innføringskurs i matematikk, statistikk og mikroøkonomi.
Overlapping og studiepoengreduksjon: BUS231 - 10 stp, BUS232 - 5 stp.
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Strukturert undervisningstid: 2 timer forelesninger og 2 øvingstimer pr. uke.
Innhold:  Innhold: Introduksjon til modeller og modellering, bruk av regneark til kvantitative beslutningsmodeller,
lineær programmering, heltallsprogrammering, nettverksmodeller, ikke-lineær programmering, målprogrammering.
Læringsutbytte: Å gi studentene et solid grunnlag for å bruke viktige kvantitative beslutningsmetoder, hvor lineær
programmering vil være den mest sentrale, for å løse økonomiske problemer. Hovedvekten på kurset vil bli lagt
på formulering og løsning av ulike problemer. Videre vil økonomiske tolkninger av resultatene være sentrale. Det
blir lagt vekt på å diskutere styrker og svakheter med de ulike metodene, og det faktum at modeller alltid vil være
en forenkling av virkeligheten. Kurset vil i en viss grad bli vinklet mot problemstillinger knyttet mot landbruk og
naturressursforvaltning.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Avsluttende skriftlig eksamen teller 100%.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen:  Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

BUS233  Informasjonssystemer for virksomhetsledelse
Management Information Systems
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Kolbjørn Christoffersen/ IØR
Medvirkende lærere: Ekstern lærer 2014: Heidi Buverud, NHH
Startperiode: Juniblokk
Perioder: Juniblokk  
Emnet tilbys:  År med partall
Obligatoriske aktiviteter: Detaljer om obligatoriske aktiviteter vil bli lagt ut på Fronter
Forutsatte forkunnskaper:  BUS133 - Excel for økonomer.
Innhold:  I kurset vil vi fokusere på hvordan ledelsesinformasjonssystemer kan implementeres og brukes for å øke
effektiviteten i organisasjoner. I løpet av kurset vil vi diskutere ulike typer MIS. Vi legger spesielt vekt på hoveddelene
som består av; mennesker, teknologi, data og informasjon (beslutnings støtte). I kurset gjennomgås de ulike fasene og
aktivitetene i implementeringsprosessen fra ide til systemet er tatt i bruk som intendert. Videre vil vi presentere teorier
for forbedring av forretningsprosesser, der vi fokuserer på de mulighetene implementering av et MIS gir for utforming
av nye og forbedrede prosesser. Et vesentlig element i kurset er å gi deltakerne en praktisk erfaring med å planlegge
implementeringen av et ledelsesinformasjonssystem.
Læringsutbytte: Formålet med kurset er å øke forståelsen for hvordan informasjonssystemer for virksomhetsledelse
(Management Information Systems - MIS) kan bidra til effektivisering av forretnings og ledelsesprosesser.
Implementeringen av et MIS kan være den viktigste utfordringen lederne har møtt med hensyn på å øke organisasjonens
effektivitet. Noen systemer gir betydelige fordeler mens andre regnes som totale fiaskoer. Derfor er det behov for å øke
forståelsen for muligheter og trusler i forbindelse med implementering og bruk av slike komplekse systemer.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: En skriftlig gruppebasert kursrapport (50%) som gruppen også skal presentere muntlig (10%), samt en
avsluttende individuell flervalgseksamen (40%)

BUS240  Vareproduksjon og logistikk
Operations Management
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Kolbjørn Christoffersen/ IØR
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: 
Forutsatte forkunnskaper:  STAT100.
Strukturert undervisningstid: Cirka 50 timer forelesning.
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Innhold:  Produksjonen som transformasjonsprosess. Produksjonsfunksjonen. Produksjonens strategiske rolle og
produksjonsstrategier. Design av produkter og produksjonsnettverk. Fabrikklayout og produktflyt. Prosessteknologi.
Jobbdesign. Kapasitetsstyring. Lagerstyring. Forsyningskjeder. Materials Requirements Planning og Just-In-Time.
Prosjektstyring. Kvalitetsstyring og totalkvalitetsledelse. Feilprevensjon og gjenoppretting.
Læringsutbytte: Emnet skal gi studentene grunnleggende kunnskaper om produksjonsfunksjonens rolle i foretaket og
kunnskaper om design, planlegging, styring og forbedring av produksjonsaktiviteter og varestrømmer.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig prøve 3 timer.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

BUS260  Skatte- og avgiftsrett
Tax Law
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Ole Gjølberg/ IØR
Medvirkende lærere: David Eilertsen
Emnet tilbys første gang: VÅR  2013
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Innleveringsoppgave må være godkjent før studenten kan delta på eksamen.
Forutsatte forkunnskaper:  BUS 160 - Skatterett for økonomer
Strukturert undervisningstid: 4 forelesningstimer pr. uke (sammenhengende). Totalt 48 timer.
Innhold:  Innføring i næringsbeskatning, med særlig vekt på forskjeller fra personbeskatning. Alminnelig inntekt i
næringsvirksomhet, med særlig vekt på tidfesting av inntekter og kostnader, herunder forskjeller fra regnskapslovens
regler. Særregler i tilknytning til aksjonærer og aksjeselskaper, herunder utsatt skatt. Særregler i tilknytning til
deltakerlignede selskaper. Personinntekt i næring (beregnet personinntekt), herunder vilkår, beregning og tilordning/
fordeling på aktuelle eiere. Omstrukturering, virksomhetsoverdragelse og generasjonsskifte, herunder skattepliktig-
og skattefri omdanning Merverdiavgiftssystemet, herunder avgiftspliktens omfang (avgiftsområde) og mulighet for
frivillig avgiftsregistrering, avgiftsgrunnlaget og særskilte fritak for utgående merverdiavgift og særskilte begrensninger
i fradragsretten for inngående merverdiavgift. Arveavgift, herunder omfang og grunnlaget, med særlig vekt på
generasjonsskifte i næring.
Læringsutbytte: Kurset skal gi studentene oversikt over grunnprinsippene i skatteretten, herunder lovforståelse,
lovanvendelse og bruk av rettskilder. Næringsbeskatning, herunder skattlegging av selskaper og selskapsdeltakere samt
omstrukturering, utgjør den betydeligste del av emnet. Særlig med vekt på praktisering i en økonomisk sammenheng.
Emnet skal også gi god kjennskap til følgende deler av avgiftsretten: merverdiavgift og arveavgift.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Avsluttende skriftlig eksamen.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Utdelt kalkulator. Spesifiserte andre hjelpemidler.

BUS271  Forretningsutvikling og bedriftsetablering
Business Development and Business Start-Up
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Elin Kubberød/ IØR
Medvirkende lærere: Nils Sanne
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Innlevering av forretningsplan
Overlapping og studiepoengreduksjon: BUS171 - 5 stp.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: 20 timer. Introduksjon til kommersialisering ved UMB og IPR,
beksyttelse av forretningsideer: 4 timer. Gründerpresentasjoner: 4 timer. Veiledningstimer og workshop: 12 Deltakelse
på årlig årlig evnt UMB, Innovasjonscamp (i regi av Næringslivskontoret i begynnelsen av semesteret, februar)
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Innhold:  Hovedelementer i kurset er bygget rundt: - Hva en forretningsidé er - Hvordan det er å være en Gründer
- - Hvordan beskytte en forretningsidé - Kommersialisering av forskningsbaserte ideer (med fokus på UMB) -
Markedsanalyse i oppstartbedrifter - Hovedfokus på forretningsplan som verktøy for utvikling av en forretningsidé:
Forretningsmodeller og verktøy for forretningsmodeller, Organisering og team, Markedsplan (konkurenter, målmarked,
posisjonering og markedsstrategi) , Fortjenestemodeller og økonomiske kalkyler
Læringsutbytte: Etter kurset skal studentene være i stand til å lage en forretningsplan for en forretningsidé og kunne
presentere ideen på en måte egnet til å skape engasjement og interesse for den. I kurset får studentene grunnleggende
kunnskaper, ferdigheter og kompetanse som kreves for å arbeide med nye forretningsmuligheter i team. Gjennom kurset
skal studentene kunne forklare forskjellen mellom en idé og en forretningsidé. Studentene skal videre beskrive hva
som kreves for å etablere en ny bedrift og hvilke forretningsmessige muligheter som ligger i kommersialisering av
forskningsbaserte ideer. De ulike læringsutbyttebeskrivelsene for kurset kan oppsummeres som følger: Kunnskaper:
Studentene skal kunne - Beskrive hva som skiller en forretningsidé fra andre ideer - Liste prinsipper for å beskytte en
forretningsidé - Beskrive metoder som brukes i enkle markedsanalyser - Redegjøre for hva en komplett forretningsplan
inneholder - Beskrive utfordringer man typisk vil møte som Gründer - Beskrive ulike verktøy for forretningsutvikling -
Kjenne til muligheter innenfor kommersialisering av forskning - Beskrive hva som menes med god presentasjonsteknikk
og overbevising Ferdigheter: Studenten skal kunne - Utarbeide en forretningsplan med dets underelementer - Utføre
enkle markedsanalyser og økonomiske kalkyler - Legge frem, presentere og selge en forretningsidé, skriftlig og
muntlig - Innhente relevant informasjon fra kilder som konkurrenter, kunder og markedet og bearbeide og evaluere
informasjonen for å kunne utforme et bedre beslutningsgrunnlag for en fremtidig operativ virksomhet - Bruke teori
for å forstå og analysere arbeidsprosesser i oppstartsfasen av ny forretningsmulighet og kunne treffe begrunnede
valg - Bidra til nye og kreative løsninger med hensyn på kundebehov, marked og lønnsomhet for en forretningsidé
Generell kompetanse: Studenten skal kunne - Arbeide selvstendig med stor grad av selvstyring på et konkret og praktisk
forretningscase - Arbeide i tverrfaglige prosjektteam kommunisere og samarbeide og utveksle synspunkter med andre
som har ulik bakgrunn fra en selv - Bruke egen kunnskap og kompetanse på nye og komplekse områder gjennom å
utforske forretningscase og dermed kunne reflektere over og forbedre egen faglig utøvelse - Kommunisere og presentere
eget arbeid - Utvikle egen strategisk tenkning, selvtillit og kreativitet på nye områder under høy grad av uforutsigbarhet
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Semesteroppgave (50 %) Muntlig presentasjon (50 %). Ingen kontinuasjonseksamen blir arrangert i dette
faget.

BUS280  Privat- og næringsforsikringer
Private and Corporate Insurance
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Ragnar A. Øygard/ IØR
Medvirkende lærere: Roger Loen
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Strukturert undervisningstid: 150 timer, hvorav 30 timer forelesninger
Innhold:  Kurset har to hoveddeler. Private forsikringer og næringslivsrelaterte forsikringer. Disse to hovedemnene er
igjen delt inn i to områder; interesseforsikringer og personforsikringer.
Læringsutbytte: Forstå og kunne grunnleggende prinsipper for hvordan forsikring er priset med hensyn til risiko og
risikoovertakelse. Studenten bør kunne foreta enkel forsikringsrådgivning for private. Studenten bør videre kunne foreta
enkel risikovurdering, forsikringshåndtering og anbudsinnhenting for mindre bedrifter.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: 60% skriftlig eksamen, 40% innleveringsoppgave

BUS305  Strategy Analysis and Strategy Development
Strategianalyse og strategiformulering
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Credits: 5 Language:  English
Staff/institute: Silja Korhonen-Sande/ IØR
Teachers: 
Start term: August block
Terms: August block  
Mandatory activities: This course requires intensive studying. The participants will be organized in small groups and
each group will deliver a case report and present articles. Consequently, the participation in classroom activities and
groups is compulsory. Those with good bachelor-level knowledge in strategy do not have to participate in the repetition
lectures.
Prerequisites:  AOS 130 (Introduction to organization theory) or similar knowledge, and AOS 237 (Introduction to
business strategy) or similar knowledge. It is expected that the participants are able to read scientific literature in English.
Type of course: The course will be organized in august with 4-5 hours structured activities per day (approx. 30 hours of
structured activities, and in addition work in small groups). Each lecture is divided into two parts: 1) Repetition for those
who feel they lack solid knowledge of central concepts and theories in strategy from the bachelor level. This knowledge
is needed to solve the case assignments. 2) Article- and case-based lectures for all the students.
Contents: The course has two main themes. Strategic positioning in relation to the analysis of industry, company
resources and stakeholders, and strategic choice in relation to competitive advantage and the boundaries of the firm. The
linkages between entrepreneurial and strategic thinking are discussed.
Learning outcomes: By presenting and discussing theories/ perspectives applied in strategic management and by
analysing strategic action in various industry contexts, the students will develop an understanding of why some
firms succeed in competition and others do not. The students will understand how different theories complement and
contradict each other, and deepen their knowledge of factors that influence firm strategy as well as the antecedents and
consequences of various strategic choices. The course will strengthen the skills in using different methods in the analysis
of external and internal environment and in choosing the appropriate strategies. The students will see the uncertainty and
trade-offs that management must deal with in strategic decision making.
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: A-F
Assessment methods: The assessment is based on case analysis assignment in small groups (30%) and a 30 hours
individual written home exam (70%). A retake exam is organized in the following semester for those students who
passed the assignment but failed the individual exam. The grade for the semester assignment is valid only for the
semester when the assignment was written.

BUS310  Strategiimplementering og prestasjonsmåling
Strategy Implementation and Performance Measurements
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Silja Korhonen-Sande/ IØR
Medvirkende lærere: Per Aksel Holving, gjesteforelesere
Startperiode: Januarblokk
Perioder: Januarblokk  
Obligatoriske aktiviteter: Deltakelse på forelesninger og i grupper er obligatorisk.
Forutsatte forkunnskaper:  BUS305
Strukturert undervisningstid: Kurset gjennomføres som et intensivkurs i januarblokka med samlinger basert på
obligatorisk fremmøte. Ca. 26 timers strukturerte aktiviteter. I tillegg kommer gruppearbeidet.
Innhold:  Kurset har to hovedtemaer: Prestasjonsmåling og strategiimplementering med hovedvekt på balansert
målstyring. Teorien vil bli supplert med både skriftlige og muntlige casedrøftinger basert på grupper.
Læringsutbytte: Kursets målsetting er å øve opp studentenes kompetanse innenfor strategiimplementering og
prestasjonsmåling.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: 1. Caseinnleveringer (grupper). 2. Avsluttende skriftlig eksamen (individuell).
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BUS311  Miljøregnskap og miljøledelse
Environmental Accounting and Management
Studiepoeng: 5 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Ståle Navrud/ IØR
Medvirkende lærere: Carl Brønn.
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Forutsatte forkunnskaper:  ECN170 eller tilsvarende innføringskurs i miljø- og ressursøkonomi.
Overlapping og studiepoengreduksjon: Overlapper med ECN373
Strukturert undervisningstid: 40 timer.
Innhold:  Kurset består av tre hoveddeler: i) Miljøregnskap. Kurset åpner med en modell over miljøkrav som stilles
til private og offentlige virksomheter og alternative strategier de kan følge for å oppfylle disse miljøkravene fra ulike
interessegrupper (stakeholders). Deretter gjennomgås grunnleggende begrep som bærekraftig utvikling, økologisk
effektivitet (ecological effiency), øko-effektivitet (eco-effiency), og de tre bunnlinjer: økonomi, miljø og samfunnsansvar
(Corporate Social Responsibility - CSR). Samfunnsansvar innebærer at eksisterende og ny virksomhet tar hensyn
til lokalbefolkningens rettigheter og behov, og at arbeidstakere jobber under helse-, miljø og sikkerhetsmessig
forsvarlige forhold. Deretter beskrives, kritiseres og eksemplifiseres ulike metoder for miljøregnskap, livsløpsanalyser
(Life Cycle Asessments - LCA), miljøvaredeklarasjoner, samt miljømerkings- og miljøsertifiseringssystemer. ii)
Miljøledelse. Miljøledelse for bærekraftlig utvikling av offentlig og privat virksomhet er en dynamisk og kompleks
organisasjonsmessig utfordring som krever tilpassning og nytenkning. Derfor må ledelsesmetoder for å arbeide med
miljøsaker være følsomme for sosiale så vel som tekniske virkninger dette har for organisasjonen. Systemtenking er
et analytisk rammeverk for å forstå komplekse organisasjonsmessige strukturer som systemer. Kurset gir således en
innføring i systemtenkningsmetoden og viser hvordan den kan anvendes på en organisasjon ved hjelp av Balancec Score
Card (BSC) metoden. iii) Bærekraftig utvikling for privat og offentlig virksomhet. Kurset søker å vise hvordan kunnskap
i miljøregnskap, systemtenkning, Balanced Scorecard (BSC)-metoden, og Corporate Social Responsibility (CSR) kan
utnyttes som ledelsesverktøy for miljøvennlige og bærekraftige offentlige og private virksomheter.
Læringsutbytte: Studentene skal kunne forklare systembaserte ledelsesmetoder og praktiske verktøy for utvikling av
miljøstrategi og miljøregnskap for private og offentlige virksomheter, og kunne evaluere eksisterende miljøregnskap og
miljøstyringssystemer.
Eksamensform: Avsluttende Karakterregel: A-F
Eksamen: Semesteroppgaven teller 100 % av karakteren.

BUS312  Styring og organisering
Advanced Management Accounting
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Ole Gjølberg/ IØR
Medvirkende lærere: Ny lærer, gjesteforelesere
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Innleveringsoppgaver som vurderes til godkjent/ikke godkjent.
Forutsatte forkunnskaper:  BUS305
Innhold:  Kurset omfatter drøftinger av organisasjonsdesign, herunder ulike former for økonomiske ansvarsenheter,
informasjonssystemer for virksomhetsstyring og ulike verktøy og metoder for bedre planlegging, beslutninger og
kontroll, som rullerende budsjetter og prognoser. Et dataspill (gruppebasert) er også en del av emnet.
Læringsutbytte: Kursets målsetning er å øke forståelsen for organisasjonens betydning for økt konkurransekraft og
hvordan ulike styringssystemer og verktøy kan bidra til bedre beslutninger og nødvendig kontroll med utviklingen.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Caseinnleveringer (grupper). Avsluttende skriftig eksamen (individuell).
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BUS313  Strategisk økonomistyring
Strategic Cost Management
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Ole Gjølberg/ IØR
Medvirkende lærere: Dag Øyvind Madsen HiBu Dag.Oivind.Madsen@hibu.no
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Innleveringsoppgaver som vurderes til godkjent/ikke godkjent
Forutsatte forkunnskaper:  BUS305, BUS310 og BUS312
Innhold:  Strategiske lønnsomhetsanalyser omfatter strategiske kostnadsdriveranalyser, verdikjedeanalyser, outsourcing,
verdiskapning, produktattributter og målkostnader, kvalitetskostnader, kundelønnsomhetsanalyser og interorganisatorisk
styring. Strategisk resultat- og målstyring omfatter konkurrentanalyser, benchmarking, strategisk dekomponering,
strategiimplementering og kontroll, verdibasert prestasjonsmåling og insentivordninger.
Læringsutbytte: Kursets målsetning er å øke forståelsen for hvordan bedrifter kan skape konkurransefortrinn gjennom
strategiske lønnsomhetsanalyser og beslutninger, samt utvikle kunnskap om relevante verktøy knyttet til strategisk
resultat- og målstyring.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Caseinnleveringer (gruppe) Avsluttende skriftlig eksamen (individuell)

BUS314  Virksomhetsstyring
Corporate Governance
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Jonas Gaudernack/ IØR
Medvirkende lærere: PhD Jonas Gaudernack
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Korte innleveringsoppgaver ved behov
Forutsatte forkunnskaper:  Grunnleggende bedriftsøkonomi, finansregnskap, driftsregnskap og finans
Strukturert undervisningstid: Ca. 30 timer
Innhold:  Kurset vil være basert på en blanding av tradisjonelle forelesninger, seminarer/gruppediskusjoner og
gjesteforelesninger fra ledende praktikere.
Læringsutbytte: Kurset har som formål å gjennomgå ledende praksis, regler og krav til hvordan store selskap styres
og kontrolleres. Innledningsvis vil det fokuseres på sentrale begrep, regelverk og retningslinjer. Deretter vil fokuset
dreies mot de ulike aktørenes rolle i virksomhetsstyringen, deriblant styre, revisjonsutvalg, ledelse, controllere, risiko-
og compliancefunksjoner, internrevisor og revisor. En sentral del av kurset vil handle om hvordan prosessene for
virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll kan legges opp. De siste forelesningene vil handle om internrevisors
og revisors rolle og arbeidsmåte..
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

BUS320  Empiriske analyser av finans- og varemarkeder II
Empirical Analyses of Financial and Commodity Markets II
Studiepoeng: 5 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Ole Gjølberg/ IØR
Medvirkende lærere: Ole Gjølberg
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
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Forutsatte forkunnskaper:  Introductory finance and BUS321 or a similar course in financial econometrics.
Strukturert undervisningstid: Individuell og gruppeveiledning.
Innhold:  Det forventes at studentene i betydelig utstrekning arbeider selvstendig med semesteoppgaven.
Læringsutbytte: Kursets målsetting er å utvikle studentenes evne til å utføre egne økonometriske analyser av finans- og
varemarkeder.
Eksamensform: Avsluttende Karakterregel: A-F
Eksamen: Semesteroppgave.

BUS321  Empiriske analyser av finans- og varemarkeder - teoridel
Empirical Analyses of Financial and Commodity Markets - Theory
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Sjur Westgaard/ IØR
Medvirkende lærere: Prof Sjur Westgaard
Startperiode: Juniblokk
Perioder: Juniblokk  
Forutsatte forkunnskaper:  Bachelor, BUS220 og ECN202 eller tilsvarende.
Overlapping og studiepoengreduksjon: 5 sp. reduksjon mot gamle BUS320 på 10 studiepoeng.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger og organiserte øvinger: ca. 60 timer.
Innhold:  I kurset vil ulike tema tas opp. Disse vil kunne være forskjellige fra ett år til et annet, bl.a. basert på pågående
forskning ved instituttet: aksjemarkeder, olje-, el- og andre energimarkeder, markedene for matvarer, metaller, valuta
osv. Kurset vil inneholde følgende aktiviteter: 1. forelesninger. 2. økonometriske øvinger.
Læringsutbytte: Kursets målsetting er å utvikle studentenes evne til å lese empiriske analyser basert på
problemstillinger og data fra finans- og varemarkedene og til selv å kunne utføre empiriske analyser av disse markedene.
Denne målsettingen søkes oppnådd gjennom å knytte økonomisk teori og hypoteser om disse markedene til anvendt
økonometrisk metode og data. Sentrale problemstillinger, metoder og resultater fra forskningslitteraturen vil bli
presentert gjennom forelesningene.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig eksamen 3,5 timer.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Utdelt kalkulator. Spesifiserte andre hjelpemidler.

BUS322  Investeringsanalyse og finansiell risikostyring
Investment Analysis and Financial Risk Management
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Ole Gjølberg/ IØR
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: To til tre innleveringsoppgaver som må være godkjent for å kunne framstille seg for
avsluttende eksamen.
Forutsatte forkunnskaper:  Grunnleggende finans; statistikk/økonometri, mikroøkonomi.
Strukturert undervisningstid: Ca. 30 timer forelesninger og ca. 30 timer organiserte PC-lab-øvinger.
Innhold:  Kurset vil ta for seg sentrale temaer og problemstillinger innen finansmarkedsanalyse og risikostyring.
Stikkord: * prising av aksjer * analyser av avkastning og risiko * porteføljeoptimering * rente- og valutamarkedene,
valutarisiko og risikostyring * prising av obligasjoner, obligasjonsforvaltning * evaluering av fondsforvaltning *
terminmarkeder: prising av futures/forward og bruk av termininstrumenter i risikostyringen * prising av opsjoner,
investeringer og risikostyring ved hjelp av opsjoner, realopsjoner * beregning av kapitalkostnader.
Læringsutbytte: Studentene vil i dette kurset erverve seg sentrale kunnskaper innen moderne finansmarkedsanalyse
og finansforvaltning. Stikkord: porteføljeoptimering; evaluering av fondsforvaltning, risikoanalyser i finansmarkedene;
opsjonsprising; beregning av kapitalkostnader.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
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Eksamen: Eksamen går over to dager. Individuell utarbeidelse av konsulentanalyse basert på et utdelt case.

BUS323  Varemarkedsanalyse
Commodity Market Analysis
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Atle Guttormsen/ IØR
Medvirkende lærere: Ole Gjølberg, Marie Steen
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Aktiv deltagelse på seminar, deltagelse på gjesteforelesninger. Kan bli aktuelt med
obligatorisk oppmøte på enkelte forelesninger.
Innhold:  Temaene kan variere fra år til år, men vil for eksempel være: varehandel, tilbud og etterspørsel,
handelskonflikter, derivater, vareporteføljer etc. Emnet vil gis gjennom klassiske forelesninger, gjesteforelesninger og
oppgaveskriving om en bestemt vare. Studentene skal jobbe i grupper og presentere rapporten i et seminar.
Læringsutbytte: Emnet skal gi studentene innføring i internasjonale varemarkeder. Dette gjøres ved å kombinere
økonomisk teori med praktisk kunnskap om disse markedene. Forelesningene vil gi kunnskap om viktige varemarkeder,
handelsfaktorer, tilbud og etterspørsel samt markedsfaktorer.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Studentene evalueres på grunnlag av innlevert semesteroppgaver samt muntlig eksamen.

BUS324  Opsjoner, derivater og risikostyring
Options, Derivatives and Risk Management
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Espen Haug/ IØR
Medvirkende lærere: Glenn Kristiansen
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Forutsatte forkunnskaper:  Grunnleggende finans og statistikk, grunnleggende kunnskaper Excel.
Strukturert undervisningstid: Ca 35 timer forelesning og ca 25 timer organisert PC-lab øvinger.
Innhold:  Kurset vil i hovedsak fokusere på opsjoner og risikostyring, men også komme inn på konvertible obligasjoner.
Prising av opsjoner, risikoparametere innen opsjoner, generelt om risikostyring, sannsynlighetsfordelinger i teori og
praksis. Opsjoner innbakt i andre kontrakter, realopsjoner. Investering og sikringstrategier ved bruk av opsjoner. Kurset
vil aktivt benytte seg av regneark (Excel) hvor vi vil implementere opsjonsmodeller og risikostyringsverktøy.
Læringsutbytte: Studentene vil i dette kurset erverve seg sentrale kunnskaper innen opsjonsteori, risikostyring og
fondsforvaltning. Stikkord: opsjoner, opsjonsprising, opsjoner på aksjer, råvarer, futures og forwards, realopsjoner,
sannsynlighetsfordelinger, risikoparametere, teori mot praksis.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Utdelt kalkulator. Spesifiserte andre hjelpemidler.

BUS325  Obligasjoner, swapper og andre renteinstrumenter
Fixed Income Instruments
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Espen Haug/ IØR
Medvirkende lærere: Timelærer 2012: PhD Glenn Kristiansen
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Forutsatte forkunnskaper:  Grunnleggende finans og statistikk, grunnleggende kunnskaper Excel.
Strukturert undervisningstid: Forelesning: 35 t. Forberedelse til forelesning og diverse oppgavesett.
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Innhold:  Kurset vil ta for seg obligasjoner, renteswapper, assetswapper, FRA\'s og andre rentepapirer som aktivt
benyttes i det norske og internasjonale finansmarkedet. Kurset vil se på bruken av slike instrumenter i stat, kommune,
bedrifter og finansaktører. Verdien og risikoen i slike finansielle kontrakter. Investering, strategier og risiko forbundet
med ulike typer rentepapirer. Kurset vil aktivt benytte seg av regneark (Excel) hvor vi vil analysere denne typen
instrumenter.
Læringsutbytte: Studentene vil i dette kurset erverve seg sentrale kunnskaper innen obligasjoner, renteswapper,
assetswapper, FRA\'s og andre former for renteinstrumenter. Kunnskapen er høyst relevant for en rekke jobber i privat
og offentlig sektor som har med finansiering og investering å gjøre. Stikkord: finansiering av stat, kommune og bedrifter,
rentesikring av lån, fondsforvaltning, yield, durasjon, konveksitet, swapspread, kreditt-spread, kredittrisiko, caps, floors,
swaptions.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen:  Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

BUS331  Bedriftsøkonomisk styring: Operasjonsanalytiske metoder og teknikker
Business Management Science: Methods and Techniques
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Marie Steen/ IØR
Medvirkende lærere: Ole Gjølberg, Carl Brønn og evt. gjesteforelesere.
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Emnet tilbys:  Annet - Det tas forbehold om at kurset kan utgå enkelte år avhengig av personell- og ressurssituasjonen.
Obligatoriske aktiviteter: Godkjente innleverte øvingsoppgaver/cases underveis i emnet er en forutsetning for å få
godkjent eksamen.
Forutsatte forkunnskaper:  Grunnleggende operasjonsanalytiske emner.
Overlapping og studiepoengreduksjon: BUS330: 5 sp reduksjon.
Strukturert undervisningstid: Ca. 30 timer forlesninger og ca. 30 timer organiserte øvinger i PC-lab.
Innhold:  Kurset vil være knyttet opp til et antall metoder og teknikker innen \"management science\" og
bedriftsøkonomisk styring og planlegging. Innholdet i kurset vil kunne variere noe fra år til år, men de fleste av følgende
temaer/metoder og teknikker vil normalt bli dekket: * Prosjektanalyse, PERT/CPM-modeller * Beslutningsanalyser *
Kø-modeller * Lagerstyring, logistikk * Videregående lineær programmering * Ikke-lineær programmering * Transport-
og tilordningsproblemer * Markov-analyser * Peak-load pricing.
Læringsutbytte: Gjennom kurset skal studentene skaffe seg kunnskaper om sentrale metoder og teknikker og
ferdigheter for å anvende disse innen praktisk bedriftsøkonomisk styring.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: 30-timers individuell hjemmeeksamen.

BUS340  Integrert logistikk
Supply Chain Management
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Kolbjørn Christoffersen/ IØR
Medvirkende lærere: Jens Bengtsson
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Caser med etterfølgende gruppediskusjon og øvingsoppgaver
Forutsatte forkunnskaper:  BUS240 Vareproduksjon og logistikk eller andre innføringskurs i logistikk. STAT100
Statistikk. BUS230 Beslutningsanalyse/Operasjonsanalyse
Strukturert undervisningstid: 50 timer forelesning og presentasjoner.
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Innhold:  Forsyningskjeden og dens strategiske betydning. Leverandørnettverk. Beregning og planlegging av forsyning
og etterspørsel. Planlegging av sykluslager og sikkerhetslager. Leverandørvalg. Anleggslokalisering og transport.
Prissetting og inntektsstyring. Koordinering og informasjonsteknologi i forsyningskjeder.
Læringsutbytte: Emnet har som mål å gi studentene kunnskap om forsyningskjedens strategiske betydning, kjennskap
til viktige prinsipper for administrasjon av forsyningskjeder og lære studentene viktige verktøy og metoder for design og
styring av integrerte logistikksystem.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen:  Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

BUS370  Næringsutvikling og entreprenørskap
Economic Development and Entrepreneurship
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Anne Moxnes Jervell/ IØR
Medvirkende lærere: Anders Lunnan med flere.
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: En heldags utferd. Tre innleveringsoppgaver . Studentpresentasjonar .
Forutsatte forkunnskaper:  Bachelorgrad eller tilsvarende.
Strukturert undervisningstid: Totalt ca 50 timer klassetimer med forelesninger, gjesteforelesninger, case,
studentpresentasjoner og diskusjon. En obligatorisk heldagsutferd. 3 innleveringsoppgaver.
Innhold:  1. Små bedrifter og entreprenørskap, begrep, teori, definisjoner 2. Oppstart, overlevelse og vekst 3.
Finansiering av nye og små bedrifter (gjeld og egenkapital) 4. Næringspolitikk: teoretiske begrunnelser og praktisk
gjennomføring 5. Næringspolitikk på regionalt/kommunalt nivå (utferd med forberedelser og rapportering) 6.
Gjesteforelesninger (norsk nærings- og innovasjonspolitikk) 7. Case/bedriftseksempler som konfronterer teori med
praksis 8. Seminar med framlegging og diskusjon av utvalgte forskningsartikler 9. Innleveringsoppgaver (grupper og
individuelle)
Læringsutbytte: Gjennom arbeid med teori, litteratur og oppgaver skal studentene oppnå innsikt i aktuelle
problemstillinger innen næringsutvikling og entreprenørskap. De skal ha kunnskap om teoretiske begrunnelser
for og hovedtrekk i norsk næringspolitikk. Studentene skal være i stand til å bruke teori til å analysere aktuelle
problemstillingar knyttet til næringsutvikling og entreprenørskap i Norge i dag. Videre skal de kjenne til aktuelle
fagtidsskrift og forskning innen feltet.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Tre innleveringsoppgaver som må være godkjent før skriftlig eksamen. Avsluttende skriftlig eksamen.

ECN100  Innføring i samfunnsøkonomi
Introduction to Economics
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Per Halvor Vale/ IØR
Medvirkende lærere: Ragnar Øygard, Arild Angelsen, Olvar Bergland, Torstein Bye, Ole Gjølberg, Stein Holden,
Ståle Navrud, Eirik Romstad, Knut Einar Rosendahl, Tor Steig
Startperiode: Augustblokk
Perioder: Augustblokk  
Obligatoriske aktiviteter: To godkjente temaoppgaver samt 2 godkjente kritikus oppdrag.
Forutsatte forkunnskaper:  -
Strukturert undervisningstid: -
Innhold:  Grunnleggende økonomisk teori og hvordan teorien / tenkningen kan hjelpe til å forstå aktulle
samfunnsproblemer. I stor utstrekning skal studentene selv aktiviseres i diskusjoner og ved å skrive obligatoriske
temaoppgaver. I begge disse aktivitetene vil det bli stilt krav om akademiske arbeidsmetoder
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Læringsutbytte: Emnet skal bidra til at studentene tidlig får en faglig identitet og raskt sosialiseres med medstudenter.
Etter å ha fullført emnet skal studentene ha fått: - kjennskap til sentrale emner i samfunnsøkonomifaget - forståelse av
sentrale økonomiske begreper som marked rasjonelitet, likevekt og model - erfaring i å diskutere økonomiske spørsmål
muntlig og skriftlig - erfaring i å planlegge og gjennomføre oppgaver sammen med andre studenter i grupper
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: To godkjente temaoppgaver, to godkjente kritikusoppdrag samt tilfredsstillende kjennskap til
pensumlitteraturen. Alle deler av eksamen må bestås.

ECN110  Innføring i mikroøkonomi
Introduction to Microeconomics
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Mette Wik/ IØR
Medvirkende lærere: Atle Guttormsen
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Studentene må levere og få godkjent 7 av 10 øvingsoppgaver. Oppgavene skal leveres på
Fronter innen fristen og vil godkjennes av øvingslærer.
Overlapping og studiepoengreduksjon: ECN111 - 5 studiepoeng.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: 2 timer pr uke i 12 uker. Øvingstimer: 2 timer pr uke i mindre grupper
som jobber med øvelsesoppgaver.
Innhold:  I kurset gjennomgås: Konsumentens tilpassing. Produsentens tilpassing. Markedet, særlig fri konkurranse og
monopol. Velferdsteori, hva markedet kan og ikke kan.
Læringsutbytte: Kurset er et introduksjonskurs og hovedformålet er at studentene skal lære prinsippene i
mikroøkonomisk teori. Mer spesifikt skal studentene gjennom kurset: (i) tilegne seg en oversikt over de viktigste
begreper i mikroøkonomi, (ii) trene på å formulere og løse mikroøkonomiske problemstillinger og (iii) skaffe seg gode
forutsetninger for videre studier i økonomi.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig 3,5 timer.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen:  Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

ECN120  Innføring i makroøkonomi, del I
Introduction to Macroeconomics, Part I
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Eirik Romstad/ IØR
Startperiode: Januarblokk
Perioder: Januarblokk  
Forutsatte forkunnskaper:  
Overlapping og studiepoengreduksjon: 
Strukturert undervisningstid: 24 timer forelesninger. 10 timer øvings- og diskusjonstimer.
Innhold:  Del 1: Grunnleggende økonomiske begreper og teori som gjør analysene i del 2 og 3 mer fouserte. Del
2: Økonomien på lang og mellomlang sikt: Økonomisk vekst, utvikling og velferd Del 3: Økonomien på kort sikt:
Økonomisk konjunktur- og stabiliseringspolitikk.
Læringsutbytte: Studentene skal kunne forstå grunnleggende makroøkonomiske modeller og være i stand til å
gjøre enkle analyser av sentrale spørsmål som angår økonomisk vekst og utvikling på lang sikt, full sysselsetting og
stabilisering av den økonomiske utviklingen på kort sikt, indre og ytre balanse i økonomien m.m., samt forstå hvordan
bruken av finanspolitiske og pengepolitiske tiltak påvirker økonomien på kort og lang sikt. Studentene skal: i) lære det
økonomiske begrepsapparat. ii) få trening i å resonnere logisk. iii) utvikle en akademisk holdning, dvs. meningene skal
baseres på kunnskaper og logisk tenkning.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
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Eksamen: 3 timers skriftlig eksamen.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen:  Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

ECN122  Innføring i makroøkonomi, del II
Introduction to Macroeconomics, Part II
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Eirik Romstad/ IØR
Emnet tilbys første gang: VÅR  2013
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Forutsatte forkunnskaper:  ECN120
Overlapping og studiepoengreduksjon: ECN220 - 5 studiepoeng
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: 2 timer pr. uke Øvings- og diskusjonssesjoner: 2 timer anna hver uke.
Innhold:  Kurset består av to hoveddeler, økonomisk vekst og velferd, og konjunktur- og stabiliseringspolitikk. I tillegg
blir ulike handelsteorier introdusert og drøfta sammen med koplinger mot valutamarkedene.
Læringsutbytte: Studentene skal kunne bruke og forstå enkle økonomiske modeller for å analysere vekst- og
konjunkturpolitikk i økonomien. Kurset bygger på ECN120, der ei bred innføring er blitt gitt. I forhold til ECN120 går
kurset mer i detalj på følgende områder: - Vekst og velferd (klassiske modeller for vekst, Solow-modellen, humankapital
og endogen vekst), både internasjonalt og for norske forhold. - Kapitalforvaltning knytta til land med lagerressurser med
spesiell vekt på Norge: Handlingsregelen og faren for Hollandsk sjuke, - Konjunktur- og stabiliseringspolitikk (enkle
Keynes-modeller for finanspolitikken, pengepolitikk) internasjonalt eksemplifisert gjennom finanskrisa og nasjonalt for
økonomier med ulik grad av kapasitetsutnytting i økonomien. - Nasjonalbudsjett og -regnskap - Internasjonal handel og
valuta
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Tre timer skriftlig eksamen som består av tre deler: (i) flervalg, (ii) graisk analys, (iii) verbal/matematisk
analyse
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen:  Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

ECN140  Økonomisk historie
Economic History
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Ragnar A. Øygard/ IØR
Medvirkende lærere: Espen Ekberg
Startperiode: Januarblokk
Perioder: Januarblokk  
Strukturert undervisningstid: 24 timer
Innhold:  Studentene skal tilegne seg en basiskunnskap om den økonomiske utviklingen i et historisk perspektiv, med
vekt på perioden fra rundt 1800 til i dag. Hovedvekten er lagt på lange linjer i verdens økonomiske historie, kombinert
med et særlig blikk på Norges økonomiske utvikling.
Læringsutbytte: Emnet har et tredelt læringsmål: 1. Utvikle basiskunnskap om den økonomiske utviklingen i et
historisk perspektiv, med vekt på perioden fra rundt 1800 til i dag. Hovedvekten er lagt på lange linjer i verdens
økonomiske historie, kombinert med et særlig blikk på Norges økonomiske utvikling. 2. Studentene skal være i stand
til å redegjøre for og diskutere ulik forklaringsmodeller/teorier på sentrale økonomisk-historiske temaer og hendelser.
3. Kurset skal trene studentenes generelle refleksjonsevne og sette dem i stand til å abstrahere trekk fra den økonomisk-
historiske utviklingen og overføre disse til andre perioder, områder og problemstillinger.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Avsluttende skriftlig eksamen (3,5 timer) som teller 100%.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Spesifiserte andre hjelpemidler.
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ECN150  Introduction to Development Economics
Innføring i utviklingsøkonomi
Credits: 5 Language:  English
Staff/institute: Mette Wik/ IØR
Teachers: Ragnar Øygard, Arild Angelsen and Stein Holden.
Start term: Spring parallel
Terms: Spring parallel  
The course is offered:  Odd years
Mandatory activities: One or more assignments which will probably be part of the final course grade.
Prerequisites:  ECN110 or EDS140.
Type of course: Lectures: 2-4 hours per week.
Contents: Who are the poor? What is growth and development? Why are some countries poor and some rich? Classical
and recent theories on growth and development. Poverty and dissimilarities. Population growth. Urbanisation and
migration from the countryside. Education and health. Agriculture and developments in the countryside. Environment
and development. Globalisation, poverty and environment.
Learning outcomes: After completing the course, the students should have an overview of: 1) Typical distinctive
characteristics of developing countries. 2) Important theories and models for economic development and reduced
poverty. 3) Relevant development problems and possible means for solving these.
Methods of examination: Final Written exam Grading: A-F
Assessment methods: 3.5 hour written examination.
Examination aids: No calculator, no other examination aids

ECN170  Miljø- og ressursøkonomi
Environmental and Resource Economics
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Ståle Navrud/ IØR
Medvirkende lærere: Arild Angelsen
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: 
Forutsatte forkunnskaper:  ECN110 eller tilsvarende innføringskurs i samfunnsøkonomi (med vekt på
mikroøkonomi).
Overlapping og studiepoengreduksjon: 
Strukturert undervisningstid: 40 timer.
Innhold:  Kurset gir en innføring i miljø- og ressursøkonomi (MRØ), som består av fire deler. 1) Generell modell
for samspillet mellom det økonomiske og det økologiske systemet 2) Modeller for optimal ressursbruk: i) Fornybare/
Betinget fornybare ressurser - Tilstandsressurser - vann-, luft- og jordkvalitet (Miljø-økonomi/Forurensningsøkonomi)
- Biologiske ressurser - fisk, skog, viltbestander (Bioøkonomiske modeller) ii) Ikke-fornybare ressurser - olje,
gass, mineraler 3) Praktiske analyseverktøy i) Nytte-kostnadsanalyse (NKA) /Kostnadseffektivitetsanalyse (KEA)/
Verdsetting av miljøgoder ii) Grønne regnskaper (på nasjonalt nivå - grønt nasjonalregnskap, og bedriftsnivå - den triple
bunnlinjen: miljø. økonomi og etikk/samfunnsansvar) 4) Virkemidler i) Desentraliserte virkemidler (erstatningsansvar,
eiendomsrett, frivillig innsats/avtaler) ii) Administrative virkemidler (utslippsstandarder, forbud/påbud) iii) Økonomiske
virkemidler (miljøavgifter, subsidier, omsettelige utslippstillatelser) Kriterier for valg av virkemidler Målsettingen
i MRØ er samfunnsøkonomisk optimal miljø- or ressursforvaltning som gir størst mulig velferd i samfunnet. I del 1
gjennomgås det velferdsteoretiske grunnlaget og en enkel, generell modell for sammenhengen mellom det økonomiske
og økologiske systemet, og hvordan optimal ressursforvaltning maksimerer samfunnets velferd. Del 2 viser tilsvarende
spesifikke modeller for tilstandsressurser, biologiske ressurser og ikke-fornybare ressurser. Dersom vi ikke nå har
det samfunnsøkonomiske optimale nivået av ressursen, kan vi identifisere alternative tiltak som kan nå dette målet.
I del 3 gjennomgås analyseverktøy som kan nyttes til å beregne om tiltakene er samfunnsøkonomisk lønnsomme og
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dermed kan bringe oss nærmere den optimale mengden av ressursen. Del 4 drøfter hvordan en skal implementere
de lønnsomme tiltakene gjennom bruk av virkemidler. Ofte må tiltak og virkemiddel vurderes i sammenheng, og
kombinasjoner av virkemiddel kan også vurderes. Virkemidlene sammenlignes ved hjelp av en kriterieliste som
inkluderer kostnadseffektivitet, mulighet for måloppnåelse og incentiv til langsiktige, yttereligere utslippsreduksjoner,
fordelingseffekter / rettferdighet og i hviken grad virkemiddelet kan håndheves.
Læringsutbytte: Studentene skal kunne forklare grunnleggende begrep, teori, metoder, og modeller i miljø- og
ressursøkonomi, og kunne gjennomføre enkle anvendelser av denne kunnskapen på aktuelle temaer innen miljø- og
naturressursforvaltning.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig eksamen (3 timer) teller 100 % av karakteren.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

ECN201  Econometrics
Økonometri
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: Kyrre Rickertsen/ IØR
Start term: Autumn parallel
Terms: Autumn parallel  
Mandatory activities: 
Prerequisites:  Mathematics (MATH100), statistics (STAT100), and microeconomics (ECN210).
Credit reduction: The course partly overlaps with ECN202 and STAT200. There is reduction in credits for ECN202 (5
credits) and STAT200 (5 credits).
Type of course: There are four hours of lectures and/or exercises per week or a total of about 50 hours of structured
time. The lectures will take about 60% of the structured time and the exercises about 40% of the structured time.
Contents: The lectures in ECN201 cover two- and multiple-variable regression analysis, OLS, hypothesis testing,
violations of OLS assumptions, GLS, dummy independent variables, and the use of the econometric program SHAZAM.
In addition, there are problem sets, computer exercises, and a term paper.
Learning outcomes: ECN201 gives an introduction to econometric methods. The focus is on applied and not theoretical
econometrics. There are two specific goals. First, the course aims at giving the students practice in reading and
understanding empirical works in economics and other social sciences. That includes knowledge of ordinary least
squares (OLS) and its assumptions, the consequences of violating these assumptions, and how to detect and correct
misspecification in econometric models. Second, the students will do their own econometric analysis, which includes
formulating the problem to be investigated, developing an econometric model based on economic theory, obtaining the
required data, estimating the econometric model, testing and correcting for misspecification in the estimated model,
describing the empirical findings, and discussing their relevance for the investigated problem. The second specific goal
also includes learning to use an econometric program such as SHAZAM.
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: A-F
Assessment methods: 60% of the final grade will be based upon a 3.5 hour written examination. 40% of the final
grade will be based on a term paper. Students must have a passing grade (A-E) on both the term paper and the written
examination to get a passing grade in this subject.

ECN202  Innføring i økonometri
Introduction to Econometrics
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Frode Alfnes/ IØR
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Obligatoriske innleveringer.
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Forutsatte forkunnskaper:  Grunnleggende kunnskap innen matematikk, statistikk og mikroøkonomi: MATH100,
STAT100, ECN210.
Overlapping og studiepoengreduksjon: ECN201- 5 stp, STAT200 - 5 stp.
Strukturert undervisningstid: 36 timer.
Innhold:  Forelesningene i ECN202 omhandler regresjon med en eller flere variabler, modell konstruksjon og
hypotesetesting. Det blir gitt en innføring i bruk av Excel for estimering økonometriske problemer. Emnet blir videre
behandlet i kursene ECN201 (Econometrics) , mer avansert i ECN301 (Econometric Methods) og i BUS321 (Empiriske
analyser av finans og varemarkeder).
Læringsutbytte: ECN202 gir en praktisk innføring i økonometrisk metode, med hovedvekt på regresjonsanalyse. Målet
er at studentene lærer å anvende økonometriske metoder på forskjellige typer data ved hjelp av Excel. Studentene skal
lære å konstruere modeller, gjennomføre analyser og evaluere resultatene på en kritisk måte. Hovedvekten er lagt på
anvendelsen av økonometri og tolkningen av empiriske resultater.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig ekamen 3,5 timer. Det er ikke anledning til å avlegge eksamen i emnet dersom den obligatoriske
oppgaven ikke er godkjent. Dersom den obligatoriske oppgaven er godkjent, vil dette bli registrert. Og du kan ta
eksamen i emnet i et senere semester uten å måtte levere den obligatoriske oppgaven på nytt.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen:  Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

ECN210  Mikroøkonomi II - Konsument, produsent, marked og velferd
Intermediate Microeconomics- Consumers, Producers, Market and Welfare
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Mette Wik/ IØR
Medvirkende lærere: 
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Studentene må levere og få godkjent 7 av 10 øvingsoppgaver. Oppgavene må leveres på
Fronter innen fristen og godkjennes av øvingslærer.
Forutsatte forkunnskaper:  MATH100. Det er en fordel, men ingen absolutt betingelse å ha gjennomført et
innføringskurs i mikroøkonomi, for eksempel ECN110 eller tilsvarende.
Overlapping og studiepoengreduksjon: 
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: 4 timer pr uke i 12 uker. Øvingstimer: 2 timer pr uke
Innhold:  Del I: Markeder og priser Del II: Konsument-teori. Del III: Produsent-teori. Del IV: Markedsstruktur og
konkurransestrategi Del V: Generell likevekt, effektivitet og markedssvikt
Læringsutbytte: Kurset skal gi en grunnleggende innføring i mikroøkonomisk teori: (a) Konsumentens tilpasning.
(b) Produsentens tilpasning. (c) Fullkommen konkurranse og monopol. (d) Velferdsteori. Gjennom dette emnet skal
studenten: (i) tilegne seg en oversikt over de viktigste begreper og modeller i mikroøkonomi, (ii) lære å formulere og
løse mikroøkonomiske problemstillinger grafisk og matematisk, og (iii) skaffe seg gode forutsetninger for videre studier
i økonomi.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Avsluttende skriftlig prøve (3,5 timer).
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen:  Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

ECN211  Mikroøkonomi II - Institusjoner, spill og markedsvikt
Intermediate Microeconomics - Institutions, Games and Market Failures
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Knut Einar Rosendahl/ IØR
Medvirkende lærere: 
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Forutsatte forkunnskaper:  ECN110 eller tilsvarende kurs.
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Strukturert undervisningstid: 3 timer forelesninger pr. uke (sammenhengende). 2-4 timer øvinger pr. uke.
Innhold:  1. Innledning: Markeder og institusjoner. 2. Spillteori som verktøy i økonomisk analyse. 3.
Organisasjonsinterne forhold. 4. Monopoler og monopolistisk konkurranse. 5. Naturlig monopol og reguleringsteori. 6.
Oligopoler. 7. Etablering av konkurrenter. 8. Perfekt konkurranse, auksjoner mm. 9. Velferdsteori. 10. Risiko, usikkerhet
og forsikring. 11. Informasjonsvikt. 12. Eksterne effekter og kollektive goder.
Læringsutbytte: Å kunne forstå og analysere markedstilpasning og -organisering, endringer i markedsstruktur,
samspillet mellom konkurransebetingelser og bedriftsadferd, og behovet og mulighetene for regulering av bedriftsadferd.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig avsluttende eksamen 3,5 timer.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen:  Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

ECN222  Makroøkonomi II
Intermediate Macroeconomics
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Ragnar A. Øygard/ IØR
Medvirkende lærere: Jørn Inge Halvorsen
Emnet tilbys første gang: HØST  2013
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: En gruppepresentasjon
Forutsatte forkunnskaper:  ECN 120 og ECN122 eller tilsvarende emne.
Overlapping og studiepoengreduksjon: ECN220 - 5 stp
Strukturert undervisningstid: 2*2 timer forelesninger og øvinger per uke
Innhold:  Del 1: Konjunkturanalyse og stabiliseringspolitikk. Del 2: Økonomisk vekst. Del 3: Dagsaktuelle temaer:
Inflasjonsstrying, nullrente og krisen i eurosonen.
Læringsutbytte: Kandidater fra emnet skal ha kunnskaper og innsyn i sentrale makroøkonomiske modeller som:
*Keynesianske multiplikator-modeller. *IS-LM-BP, iherunder Mundell-Fleming varianten. *AD-AS modellen. *Solow
\'s vekstmodell, og nyere vekstteori. Med kunnskaper om disse modellene skal kandidatene kunne: - foreta begrensede
utredninger av makroøkonomiske spørsmål, og konsekvenser av makroøkonomiske endringer for næringslivet,
bedriftene og enkeltmennesker. - vurdere økonomiske utredninger, f.eks. stortingsmeldinger, NOU-utredninger m.m.
Emnet skal, som andre økonomiemner, øke kandidatenes: - samfunnsengasjement - analytisk holdning med vekt på
saklighet og objektivitet
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen:  Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

ECN230  International Economics
Internasjonal økonomi
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: Roberto J. Garcia/ IØR
Teachers: 
Start term: Autumn parallel
Terms: Autumn parallel  
Mandatory activities: There are 4 problems sets. These will be group exercises on problem sets that must be submitted
and a passing grade received. The course plan includes four assignment sessions during which students can work on the
assignments and consult with a teaching assistant and/or the instructor.
Prerequisites:  Basic knowledge in macro- and microeconomics ECN120 and ECN210. The course is intensive in basic
microeconomic principles.
Type of course: There are 20 2-hour lectures sessions with 4 lecture hours per week. There will also be 4 2-hour
exercise sessions scheduled with a teaching assistant who will help with the problem sets.
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Contents: This course is designed to bridge international economic theory and applied agricultural economics, providing
a review of issues in development, policy, trade, and welfare.
Learning outcomes: The student is expected to develop: an understanding of why nations trade and under which
conditions trade occurs; knowledge of the role of supply and demand factors in determining the gains from trade;
the ability to evaluate the welfare effects of protectionist trade policies, free trade, managed trade, and the economic
implications of other forms of government intervention to foster development; a conceptual framework for evaluating
international competitiveness, comparative advantage, and foreign investment and strategic behaviour.
Methods of examination: Final Written exam Grading: A-F
Assessment methods: 3 hour written examination.
Examination aids: No calculator, specified other examination aids

ECN260  Landbrukspolitikk
Agricultural Policy
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Sigurd Rysstad/ IØR
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Forutsatte forkunnskaper:  Grunnleggende kunnskaper i mikroøkonomi (ECN110).
Strukturert undervisningstid: 4 timer pr. uke.
Innhold:  Emnet er bygd opp av flere temadeler: Oversikt over system, mål og virkemidler Analyse av sentrale
virkemidler Historisk utvikling av politikken, Aktuelle landbrukspolitiske problemstillinger som f.eks.: EØS, EU, WTO
og evt. endringer i norsk landbrukspolitikk
Læringsutbytte: Hensikten med kurset er å gi en bred innføring i landbrukspolitiske emner. Kurset gir (a) en oversikt
over det norske landbrukspolitiske styringssystem, mål og virkemidler, (b) en analyse av sentrale virkemidler (anvendt
mikroøkonomisk teori), (c) en oversikt over den historiske utvikling av norsk landbrukspolitikk og (d) aktuelle tema som
kan variere fra år til år (eks. landbrukspolitikken i EU, WTO-forhandlinger, forslag om endringer i landbrukspolitikken
etc.)
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Avsluttende skriftlig eksamen - 3,5 timer
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

ECN270  Natural Resource Economics
Naturressursøkonomi
Credits: 5 Language:  English
Staff/institute: Arild Angelsen/ IØR
Teachers: Knut Einar Rosendahl &amp; Caroline Rohde Wang
Start term: Autumn parallel
Terms: Autumn parallel  
Mandatory activities: Four out of five exercises approved.
Prerequisites:  Microeconomics at the level of ECN212 or ECN210/211.
Credit reduction: 
Type of course: 2-4 hours per week (14 * 2 hours with lectures, and 5 * 2 hours with exercise review)
Contents: Lectures and exercises will address the following issues: Economy - ecology interactions, sustainable
development, optimal management of renewable and non-renewable resources, pollution control, valuation of
environmental resources, international environmental agreements.
Learning outcomes: Candidates should be able to apply economic theory to analyse environmental and natural
resource management issues. These issues include: economy - ecology interactions, sustainable development, optimal
management of renewable and non-renewable resources, optimal pollution,valuation of environmental resources and
accounting for the environment, and international environmental agreements.
Methods of examination: Final Written exam Grading: A-F



Emnebeskrivelser - 292

Assessment methods: Final written examination, 3 hours: 100 %.
Examination aids: Simple calculator, no other examination aids

ECN271  Samfunnsøkonomisk prosjektanalyse og verdsetting av miljøgoder
Cost Benefit Project Evaluation and Environmental Valuation
Studiepoeng: 10 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Ståle Navrud/ IØR
Medvirkende lærere: Yohei Mitani
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Forutsatte forkunnskaper:  ECN170 eller tilsvarende innføringskurs i miljø-og ressursøkonomi, og ECN210 eller
tilsvarende innføringskurs i mikroøkonomi.
Strukturert undervisningstid: 28-30 timer samt betydelig veiledning i grupper forbindelse med semesteroppgavene.
Innhold:  Kurset gir en oversikt over teori og metoder for samfunnsøkonomiske prosjektanalyse i form av nytte-
kostnadsanalyse (NKA), samt teori og metode for verdsetting av miljøgoder; inklusive skadefunksjonsmetoden, metoder
for verdsetting av miljø- og helseeffekter samt overføring av nytte-estimater (\"benefit transfer\"). Anvendelser innen
miljøeffekter av fornybar og ikke-fornybar energi (f.eks. vindkraft, vannkraft og gasskraft), bevaring av biodiversitet,
rekreasjon i form av fiske, jakt og fotturer, marine oljesøl, helseeffekter av luftforurensning, støy og andre effekter
fra veiprosjekter, luft- og vannforurensning, og bevaring av kulturlandskap og kulturminnemerker. Verdsetting av
miljøeffekter i u-land. Lovgrunnlag og retningslinjer for NKA i Norge, EU, USA og u-land. NKAs velferdsteoretiske
basis og verdigrunnlag/forutsetninger gjennomgås. En stegvis tilnærmimg til NKA gjennomgås; med spesiell vekt
på håndtering av risiko/usikkerhet, fordelingseffekter, og verdsetting av miljøgoder og håndtering av ikke-verdsatte
effekter.
Læringsutbytte: Etter kurset skal studentene kunne gjennomføre, tolke og kritisk evaluere nytte-kostnadsanalyser
(NKA) av prosjekter og programmer, inkludert vurdering og verdsetting av effekter på miljø, helse og kulturhistoriske
minnesmerker.
Eksamensform: Avsluttende Karakterregel: A-F
Eksamen: Karakteren på semesteroppgaven teller 100 % av karakteren. Semesteroppgave utarbeides av grupper på 2-4
studenter. I semesteroppgaven skal studentene anvende innlært teori og metode på et selvvalgt case, dvs. en økonomisk
analyse av et prosjekt med miljøeffekter. I semesteroppgaven må studentene også bruke pensum for å besvare teoretiske
spørsmål fra en sjekkliste som dekker pensum for kurset.

ECN280  Energiøkonomi
Energy Economics
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Torstein Bye/ IØR
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Forutsatte forkunnskaper:  Mikroøkonomi, tilsvarende ECN210.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger, veiledning på faste dager. 4 timer pr. uke.
Innhold:  1) Introduksjonsforelesning med overblikk over energimarkeder. 2) Vanndisponering i et hydrobasert
kraftsystem - fra enkle systemer til kompliserte systemer - med hovedvekt på teori og prising gjennom ulike former for
skranker i systemet. 3) Fra frikonkurranse til markedsmakt i energimarkeder 4) Bruk av enkle og komplekse virkemidler
i energi og miljøpolitikken (av viktighet for energi). Samspillseffekter mellom virkemidler. 5) Spesielle problemstillinger
knyttet til gass og gass transport. 6) Spesielle problemstillinger knyttet til oljemarkedene.
Læringsutbytte: Å gi studentene forståelse for sentrale økonomiske problemstillinger og innblikk i teori og
analysemetoder i tilknytning til produksjon, omsetning, handel med og skattlegging av ulike energiformer i en desentral
og liten åpen økonomi.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig eksamen - 3,5 timer, teller 100%.
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Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen:  Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

ECN301  Econometric Methods
Økonometrisk metode
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: Olvar Bergland/ IØR
Start term: Autumn parallel
Terms: Autumn parallel  
Mandatory activities: Compulsory exercises and project work involving econometric analysis using computers.
(Approved work is valid for two - 2 - years.)
Prerequisites:  An introductory course in econometrics (ECN201) (or regression analysis), statistics (STAT100),
microeconomics (ECN210), and linear algebra at the level of ECN302.
Credit reduction: This course replaces ECN300. A student can not be given credit for both ECN300 and ECN301.
Type of course: Class lectures: 45 hours. Laboratory work: 25 hours.
Contents: This course focuses on modern econometric methods for the analysis of economic data - both cross-sectional
and time-series data. The following topics are covered: estimation and testing of linear regression models with stochastic
and possibly endogenous regressors, panel data models, systems of equations, models with limited dependent variables,
models of sample selection and program evaluation, and time-series models for stationary or non-stationary processes,
cointegration and error correction models.
Learning outcomes: The successful student should be able to conduct independent econometric analysis of economic
data, and to critically evaluate econometric analysis with respect to choice of model, method and interpretation of results.
The analysis should be performed using a computer and appropriate software. The econometric analysis should be in
accordance with current standards for scientific documentation within economics.
Methods of examination: Final Written exam Grading: A-F
Assessment methods: 3.5 hour final examination, 100%.
Examination aids: Simple calculator, specified other examination aids

ECN302  Mathematics for Economists
Matematikk for økonomer
Credits: 5 Language:  English
Staff/institute: Kyrre Rickertsen/ IØR
Teachers: Kyrre Rickertsen and Dadi Kristofersson.
Start term: August block
Terms: August block  
Prerequisites:  Mathematics on the level of MATH100.
Credit reduction: There are the following reductions: MATH111, 1 ECTS; MATH112, 1 ECTS; MATH130, 2 ECTS.
Type of course: There are four hours of lectures and exercises per day. About half the time will be allocated to lectures
and the remaining time will be allocated to exercises.
Contents: The course covers mathematical tools that will be assumed known in courses such as, for example,
ECN311 (Microeconomics) and ECN301 (Econometrics). The course is a required course for the M.Sc. degree
in Economics at UMB School of Economics and Business. Topics covered in matrix algebra include: Summation
operators, types of matrixes, matrix operations, Gauss-Jordan elimination, determinants, the inverse of a square
matrix, matrix differentiation, Cramer\'s rule, and the matrix approach to regression. Topics covered in optimization
include: Elasticities, the chain rule, unconstrained optimization, equality contrained optimization (Lagrange), inequality
contrained optimization (Kuhn Tucker), implicit funtion theorem, and envelope theorem.
Learning outcomes: The course will introduce the matrix algebra required in courses in econometrics and the tools
required for solving optimization problems in economics. The focus is on applying the mathematical tools rather than
proving them. An important part of the course is to solve problem sets.
Methods of examination: Final Written exam Grading: Pass/Fail
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Assessment methods: Permitted tools on exam: Textbooks published by publishing houses. Lecture notes from
Classfonter or other private notes are NOT allowed.
Examination aids: Simple calculator, specified other examination aids

ECN303  Impact Assessment Methods
Statistiske metoder for politikkvirkninger
Credits: 5 Language:  English
Staff/institute: Stein Terje Holden/ IØR
Start term: Autumn parallel
Terms: Autumn parallel  
Mandatory activities: Compulsory participation in exercises
Prerequisites:  Econometrics (ECN201), Statistics (STAT100), basic knowledge of STATA
Type of course: 2 hours per week, combining lecture and exercise.
Contents: Basic introduction to Impact Assessment and Overview of Methods: Establishment of causality vs.
correlations. Impacts of what on what? How far can the results be generalized? Introduction and exercise in use of
Matching methods, Selection methods, Instrumental variable methods, Control function methods, Difference-in-
Difference methods, Panel data methods.
Learning outcomes: An introduction to modern impact assessment methods for quantitative assessment of impacts
of changes in policies, projects, shocks and other changes. An overview of the most relevant methods, their strengths,
weaknesses and areas of application. An exercise is given for each of the main methods to give students an experience
with their application.
Methods of examination: Final Written exam Grading: A-F
Assessment methods: 3.5 hours written exam (100 %)
Examination aids: No calculator, no other examination aids

ECN304  Behavioral and Experimental Economics
Adferds- og eksperimentell økonomi
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: Stein Terje Holden/ IØR
Teachers: Yohei Mitani
Start term: Autumn parallel
Terms: Autumn parallel  
Mandatory activities: Compulsory exercises
Prerequisites:  Econometrics (ECN201), Statistics (STAT100), Microeconomics (ECN311)
Type of course: Lectures 2 hours per week, exercises 0-2 hours per week
Contents: Topics in behavioral economics: Rational vs. irrational behavior, uncertainty and expected utility, prospect
theory, time preferences and discounting, risk preferences and responses to risk, altruism, fairness, trust. Topics in
experimental design: Basic design issues, implementation of laboratory experiments, field experiments
Learning outcomes: Get an overview of important lessons in behavioral economics including recent contributions in
the literature, an overview of research methods in experimental behavioral economics including laboratory and field
experiments
Methods of examination: Final Written exam Grading: A-F
Assessment methods: Written examination, 3.5 hours (100 %).
Examination aids: No calculator, no other examination aids

ECN305  Research Methods in Economics
Forskningsmetode i samfunnsøkonomi
Credits: 5 Language:  English
Staff/institute: Arild Angelsen/ IØR
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Teachers: Frode Alfnes, Ståle Navrud
First time the course is offered:  SPRING
Start term: Spring parallel
Terms: Spring parallel  
Mandatory activities: Preliminary research proposal. Stata exercise.
Prerequisites:  Fundamental knowledge of economic theory and method, e.g. ECN212 Microeconomics or
ECN210/211 Microeconomics II and ECN220 Economics II, ECN201 Econometrics
Credit reduction: ECN351, 5 ECTS. The same reduction for other similar courses.
Type of course: Classes during the 6 weeks of the term (2x2 hours per week). Proposal to be submitted in April.
Contents: The course will cover the following topics: - How to find good research questions; - How to write a thesis and
research proposal; - General writing rules; - Field research methods; - Social surveys, including sampling, questionnaire
design and analysis; - Impact studies; - Introduction to the STATA statistical package. - Introduction to literature search
Learning outcomes: In this course, students should be able to find and present a researchable topic within economics
and to write a research proposal for their thesis. In order to write a research proposal they need to be able to: -
demonstrate command of existing knowledge within their research topic; - use existing knowledge to explore the issue of
interest; formulate researchable research questions and hypotheses; - identify relevant data sources; either existing data
siurces or through a plan to collect their own data; and understand the methods used to compile and analyse the data.
Methods of examination: Final Grading: Pass/Fail
Assessment methods: The semester assignment (research proposal) is due in April, and makes up 100 percent of the
final grade.

ECN311  Microeconomics III
Mikroøkonomi III
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: Kyrre Rickertsen/ IØR
Start term: Autumn parallel
Terms: Autumn parallel  
Mandatory activities: Five problem sets must be graded as passed before taking the examination.
Prerequisites:  Microeconomics on the level of ECN210/ECN211. Mathematics on the level of ECN302 (Mathematics
for economists).
Credit reduction: ECN310, 5 ECTS.
Type of course: There are four hours of lectures and exercises per week. About 60% of the time will be allocated to
lectures and 40% to exercises.
Contents: The course extends the material covered in intermediate courses in microeconomics. Special emphasis is
put on duality theory in economics. The lectures cover the theory of the consumer, welfare measures, the theory of the
producer, and behavior under uncertainty.
Learning outcomes: The theory introduced in intermediate courses in microeconomics is further developed in ECN311.
The course will give the students basic training in solving economic problems related to supply, demand, and input
demand. The focus is on applying rather than proving theory. The course gives a basis for further studies in, for example,
development, resource, and environmental economics.
Methods of examination: Final Written exam Grading: A-F
Assessment methods: The grades will be set on the basis of a 3.5 hour written examination (100 %)
Examination aids: Simple calculator, no other examination aids

ECN312  Industrial Organisation
Industri- og markedsstruktur
Credits: 5 Language:  English
Staff/institute: Olvar Bergland/ IØR
Start term: January block
Terms: January block  
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Prerequisites:  Intermediate microeconomics (ECN211/210). Mathematics at the level of ECN302.
Credit reduction: This course replaces ECN213, a student cannot receive credits for both ECN213 or ECN312.
Type of course: Lectures: 24 hours. Group discussions: 12 hours.
Contents: The following topics are covered: partial and general equilibrium, welfare theory, non-cooperative game
theory, market power, monopoly, oligopoly, horizontal and vertical relations, and strategic behavior towards entry
deterence.
Learning outcomes: The course aims at providing the students with economic concepts and analytical tools required for
understanding, explaining and analyzing market behavior, market structure and market power; and the interplay between
the market conditions and strategic behavior. The use of game theory is emphasized.
Methods of examination: Final Written exam Grading: A-F
Assessment methods: Final examination, counts 100%, 3 hours.
Examination aids: No calculator, no other examination aids

ECN320  Macroeconomics III
Makroøkonomi III
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: Joachim Thøgersen/ IØR
Start term: Spring parallel
Terms: Spring parallel  
Prerequisites:  Bachelor\'s degree in economics or an intermediate course in macroeconomics at the level of ECN220/
ECN222.
Credit reduction: 
Type of course: 4 hours per week for lectures and exercises.
Contents: Topics in the course include: 1. Growth theory. 2. The relationship between economic growth and
development. 3. Stabilization policy. 4. Current issues
Learning outcomes: Students should be able to use economic models to analyze current concerns related to
macroeconomic stabilization, economic growth and development. The course should also stimulate interest in current
social issues and an analytical attitude.
Methods of examination: Final Written exam Grading: A-F
Assessment methods: A written examination (3.5 hours), counts 100 %
Examination aids: Simple calculator, no other examination aids

ECN330  Economic Integration and Trade Liberalization
Økonomisk integrasjon og internasjonal handel
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: Roberto J. Garcia/ IØR
Start term: Autumn parallel
Terms: Autumn parallel  
Mandatory activities: There are exercises (problem sets) and a semester project.
Prerequisites:  Microeconomics, International Economics, ECN211/ECN212, ECN230, ECN 331, ECN201.
Type of course: Class will meet 6 hours per week and 42 hours total (seven weeks). This will allow time for students to
work on the semester project.
Contents: The course is designed to provide a practical understanding of economic integration (factor mobility
and trade in goods and services) and the importance of the multilateral trading system (the WTO in particular) as
a platform to address issues or voice concerns related to trade in goods and services (with special emphasis on the
Agreements on Agriculture, Sanitary and Phytosanitary measures, Technical Barriers to Trade). Finally, trade policy
and agricultural programs in selected importing and exporting countries are discussed in terms of their compliance with
WTO Agreements.
Learning outcomes: Students are expected to develop: · a conceptual framework for understanding the legal, political
and economic implications of economic integration versus trade liberalization through a study of the development of
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the European Union and the multilateral trading system under the WTO; and · the ability to assess trade policies and
domestic regulations affecting trade in goods, services and intellectual property (special attention is paid to agricultural
programs of a country to determine whether such policy is compliant with a country\'s commitments under the WTO
Agreements).
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: A-F
Assessment methods: Final written examination, 3.5 hours, 60%. Oral examination of written semester project, 40%.
The student must pass both parts of the exam.

ECN331  International Economics and Finance
Internasjonal økonomi og finans
Credits: 5 Language:  English
Staff/institute: Roberto J. Garcia/ IØR
Start term: August block
Terms: August block  
Mandatory activities: 3-4 exercises or problem sets.
Prerequisites:  ECN230.
Type of course: 21 lecture hours and exercise sessions; there are seven 3-hour sessions. There is flexibility to slow down
or increase the pace of meetings. Can either meet in morning sessions (09.15-12.00), afternoon sessions (14.15-17.00) or
both.
Contents: Macroeconomic analysis and international trade. - Balance of payments. - Balance of trade. - Capital
account. - Reserves. Exchange rates. - Law of one price, terms of trade, and purchasing power parity. - Forecasting,
speculation, hedging and arbitrage: equilibrium exchange. - Modelling currency markets. Money markets and interest
rate determination. - Money demand and money supply. - Interest parity and exchange rates. - Capital markets. Fiscal
policy, goods market equilbrium. Monetary policy and asset market equilibrium. Alternative exchange regimes and
central bank operation. Capital controls. Monetary union.
Learning outcomes: The course is designed to complete the students\'s understanding of the basic economics of
trade through a formal treatment of the international macroeconomy and its relation to foreign exchange, foreign
exchange regimes, capital movements, exchange rates and macroeconomic policy. Specifically, the student is expected
to develop: 1) an understanding the relation of the microeconomics of international trade with the macroeconomics of
international transactions; (2) an appreciation for the complex relationships between macroeconomic indicators and the
foreign exchange marekts, and the interrelationships among assets, goods, and foreign exchange markets; and (3) an
understanding of the implications of a government\'s (and central bank\'s) macroeconomic policy/objectives under fixed,
flexible and managed foreign exchange regimes and the economic implications of the policy choices from each.
Methods of examination: Final Written exam Grading: A-F
Assessment methods: Written examination, 3.5 hours, counts 100 %.
Examination aids: No calculator, no other examination aids

ECN350  Development and Natural Resource Economics
Utviklings- og naturressursøkonomi
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: Stein Terje Holden/ IØR
Teachers: 
Start term: Autumn parallel
Terms: Autumn parallel  
Mandatory activities: Compulsory exercises. Group work/presentations.
Prerequisites:  Basic knowledge in economic theory (microeconomics, macroeconomics, development economics,
resource economics, econometrics, operations research). ECN200/201, ECN230, ECN352, ECN270.
Credit reduction: ECN450, 10 credits.
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Type of course: Lectures: 2-4 hours per week. Exercises: 0-2 hours per week. Total: 4 hours per week (lectures and
exercises).
Contents: Quantitative Development Policy Analysis, Microeconomics of Development, Household Modeling,
Economy-wide Modeling, Economics of rural organisation, Natural resource economics, poverty and development.
Learning outcomes: To give the students deeper insights in economic theory and methodology and how to use these for
the analysis of development and environment policy issues in developing countries. - Advancement of theoretical and
methodological skills. - Combine theory and methodology to do applied policy analysis. - Policy analysis for poverty
reduction, food security and natural resource management.
Methods of examination: Final Written exam Grading: A-F
Assessment methods: Written examination (3.5 hours), 100%
Examination aids: Simple calculator, no other examination aids

ECN352  Poverty
Fattigdom
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: Arild Angelsen/ IØR
Teachers: John-Andrew McNeish &amp; Espen Sjaastad
First time the course is offered:  SPRING
Start term: Spring parallel
Terms: Spring parallel  
Mandatory activities: 
Type of course: Approx. 20 lectures (2 hours each)
Contents: The course draws on the central debates from existing poverty literature and debates. The course is divided
into five parts: (i) introduction, with overview of the key issues and the historical formation of the subject; (ii) concepts
and perspectives of poverty (absolute-relative, chronic, multi-dimensional approaches, social exclusion etc.); (iii)
measures and methods for the definition and analysis of poverty; (iv) dynamics of poverty, including debates on causes
and on policies and instruments to reduce poverty.
Learning outcomes: The aim of this course is to introduce students to the multi-dimensional study of poverty, thereby
acquiring a thorough understanding of key debates and controversies. The course is designed to provide students with the
practical and analytic skills needed to undertake research on poverty as part of their Master theses, or later employment.
Methods of examination: Final Written exam Grading: A-F
Examination aids: No calculator, no other examination aids

ECN355  Research in Development Economics II
Forskningsmetoder i utviklingsøkonomi II
Credits: 5 Language:  English
Staff/institute: Ragnar A. Øygard/ IØR
Teachers: 
Start term: August block
Terms: By demand
Prerequisites:  ECN351 or ECN305 (ECN305/ECN351 may be taken in the same semester as ECN355).
Credit reduction: 
Contents: The course is based on completing data collection through field work in a developing country and reporting
on the process.
Learning outcomes: In this course, students will generate an original data set on which their Master\'s thesis can be
based. The data collection process will be described and analysed.
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: Pass/Fail
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Assessment methods: A data set collected through own field research in a developing country must be submitted
together with a report on the data collection process.

ECN371  Miljøøkonomi
Environmental Economics
Studiepoeng: 10 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Eirik Romstad/ IØR
Medvirkende lærere: Eirik Romstad.
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Arbeid med og presentasjon av case-studier.
Forutsatte forkunnskaper:  Mikroøkonomi på masternivå, ECN 311 eller tilsvarende. Miljø- og ressursøkonomikurs
på introduksjonsnivå (ECN 170 eller tilsvarende). For studenter uten noen tidligere kurs i miljø- og ressursøkonomi fra
bachelor anbefales ECN270.
Strukturert undervisningstid: Ca. 50 timer samt betydelig veiledning i forbindelse med casestudier.
Innhold:  Kurset inneholder tre elementer. A) Gjennomgang av teori vedrørende systemanalyse,
ressursallokeringsmekanismer, risiko, kontroll, informasjon ulike adferdsforutsetninger, preferanseendringer,
transaksjonskostnader, risiko, effekter av ulike typer virkemidler mht forskjellige miljøproblemer og ulike
adferdsforutsetninger. B) Studie av konkrete miljøøkonomiske problemstillinger - anvendelse av teoriene. C) Case
studier, der studentene som gruppe skal drøfte egne virkemidler for det miljøspørsmålet som er hovedfokus i caset.
Del B vil dekke emner som klimaregulering, forurensninger fra industri og landbruk, forvaltning av fellesgoder (dvs.
landskapsgoder, biodiversitet etc.).
Læringsutbytte: Studentene skal erverve innsikt i hvordan man kan skape mer miljøvennlig adferd blant
enkeltmennesker og bedrifter. Fokus er således rettet mot bruk av ulike virkemidler i miljøpolitikken. Kurset gir
kunnskap om årsakene til miljøproblemene samt samspillet mellom økologiske prosesser og økonomisk aktivitet.
Når det gjelder økonomisk adferd, vil studentene videre trenes i bruk av både spillteori og institusjonell adferdsteori.
Med bakgrunn i spillteorien (prinsipal-agent modeller) vektlegges begrepet ressurs-allokeringsmekanismer og
usikkerhet. I den institusjonelle delen vektlegges videre kooperativ adferd, preferanseendring samt betydningen av
transaksjonskostnader og rettigheter. Studentene skal trenes i å se anvendelsesområdene for de ulike teoriene på ulike
konkrete miljøspørsmål. De skal videre utvikle kunnskaper om effekten av ulike virkemidler - økonomiske, juridiske og
informasjonsmessige - under ulike betingelser.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig eksamen: 100%. For å kunne gå opp til eksamen må studentene ha deltatt i arbeidet med case-
studiene.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

ECN372  Klimaøkonomi
Climate Economics
Studiepoeng: 10 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Knut Einar Rosendahl/ IØR
Medvirkende lærere: K.E.Rosendahl, A. Angelsen, S. Navrud, E.Romstad
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Innleveringsoppgaver. Seminarer med presentasjoner.
Forutsatte forkunnskaper:  ECN 210 eller tilsvarende kurs i mikroøkonomi
Overlapping og studiepoengreduksjon: ECN370: 10 stp.
Strukturert undervisningstid: 28-30 timer
Innhold:  Kurset består av to hovedtemaer: i) Det global klimaregimet og klimaforhandlingene. Her diskuterer vi hva
som påvirker de globale klimaforhandlingene, og vurderer de ulike alternativene som diskuteres. Følgengde tema vil
bli belyst: 1. Skadekostnader av klimaendringer - hvordan verdsette framtidige skader, og hvordan behandle risiko
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og usikkerhet? 2. Hovedprinsipper for et globalt klimaregime - utslippskvoter, global karbonavgift etc. 3. Rettferdig
fordeling av utslippsforpliktelser mellom land. 4. Klimaspillet - hva skjer ved forhandlingsbordet og i korridorene?
5. Norges rolle i klimaforhandlingene. ii) Nasjonal klimapolitikk. 1. Virkemidler for å redusere klimautslipp i Norge
og EU. 2. Klima- og teknologipolitikk. 3. Karbonlekkasje som følge av nasjonal klimapolitikk. 4. Virkemidler for å
implementere REDD (reduserte utslipp fra avskogning) i utviklingsland.
Læringsutbytte: Kurset gir studentene teoretisk innsikt i miljøøkonomi og spillteori, og lærer dem å anvende dette
på internasjonale klimaforhandlinger og utforming av klimapolitikk. Målet er å vise hvordan økonomisk metodikk
kan gi innsikt i dagens klimadebatt, og brukes til å vurdere aktuelle politikkalternativer. Selv om kombinasjonen av
teori og anvendelse er fokusert på klimaproblemet, vil den metodiske delen av kurset også være nyttig for mange andre
miljøspørsmål.
Eksamensform: Avsluttende Muntlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Muntlig eksamen teller 100% av karakteren. Studentene må ha \"bestått\" på samtlige innleveringsoppgaver.

ECN380  Energy Markets and Regulation
Energimarkeder og regulering
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: Olvar Bergland/ IØR
Teachers: 
Start term: Autumn parallel
Terms: Autumn parallel  
Mandatory activities: Approved project report. An approved project report is valid for two - 2 - years.
Prerequisites:  BUS220, ECN201/ECN202, ECN210, ECN280.
Type of course: About 30 hours of lectures, and 10 hours of organized project work.
Contents: The course covers central issues concerning energy markets and economic regulation in the energy sector.
Specific topics include: 1) regulation of network providers through dynamic yardstick competition, 2) measuring
efficiency with DEA (data envelopment analysis) and SFA (stochastic frontier analysis), 3) organization of energy
markets, 4) modeling of energy markets, 5) stochastic production planning in hydropower systems, 6) investments under
uncertainty.
Learning outcomes: The students shall acquire knowledge about and experience with the use of economic analysis tools
as applied to economic and political issues in the energy sector.
Methods of examination: Final Oral exam Grading: A-F
Assessment methods: Oral examination. (Note: Students have no right to complain against the marking of oral tests/
examinations, in accordance with the University and College Act § 5-3).

ECN450  Development Economics: Methods and Policy Analysis
Utviklingsøkonomi: Metoder og analyse
Credits: 20 Language:  English
Staff/institute: Stein Terje Holden/ IØR
Teachers: 
Start term: Autumn parallel
Terms: Autumn parallel  January block  
The course is offered:  Other - Given on request
Mandatory activities: Exercises, group work, presentations.
Prerequisites:  Master\'s degree in Economics or Agricultural Economics.
Credit reduction: ECN350 - 10 credit units.
Type of course: Lectures: 2-4 hours per week. Exercises: 0-2 hours per week. Writing of paper.
Contents: Teaching is combined with ECN350. Quantitative Development Policy Analysis: - Economic model building.
- Production analysis and natural resources. - Demand analysis. - Household models. - Economy-wide models. -
Supply response. - Econometric estimation with limited dependent variables. Economics of rural organisation. - New
Institutional Economics and development. - Theories of collective action. - Market failures and externalities. - Food
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security and price stabilisation. - Land reforms and impact assessment. Environment and development. - Market
imperfections and the environment. - Poverty and land degradation. Choice of own topic for paper
Learning outcomes: Application of economic theory and methodology on development policy issues in developing
countries. Combination of theory and methodology. Tools for policy analysis. Training in scientific writing.
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: Pass/Fail
Assessment methods: Final written examination: 1/2, Scientific paper: 1/2. Final written examination joint with
ECN350.

ECOL100  Grunnleggende økologi
Introductory Ecology
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Vidar Selås/ INA
Medvirkende lærere: Kari Klanderud
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Overlapping og studiepoengreduksjon: ECOL110: 3 sp
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: 24 timer.
Innhold:  Forelesinger.
Læringsutbytte: En grunnleggende forståelse av økologisk teori vedrørende populasjonsgenetikk og naturlig seleksjon,
populasjoners tetthet og utbredelse, populasjonsdynamikk, livshistorie-strategier, interaksjoner (konkurranse, predasjon,
mutualisme), sosiale interaksjoner, samfunnsøkologi, næringskjeder, suksesjon, økosystemprosesser, landskapsøkologi
og geografisk økologi. Emnet gir studentene et essensielt fundament for videre fordypning innen økologi. Studentene
lærer å tenke kritisk igjennom økologiske problemstillinger.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig eksamen 3 timer.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

ECOL110  Tropical Ecology and Biology
Tropisk økologi og biologi
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: Fred Midtgaard/ INA
Teachers: 
Start term: Autumn parallel
Terms: Autumn parallel  
Mandatory activities: Lab work and student presentations.
Credit reduction: Overlap with BOT100, ZOOL100, ECOL100. Reduced study-points for students who have:
BOT100: -1 credit, ZOOL100: -1 credit, ECOL100: -3 credits.
Type of course: Lectures: ca. 50 hours. Lab work: ca. 20 hours. Student lectures: ca. 20 hours. Colloquia: ca. 15 hours.
Contents: Seedless vascular plants, gymnosperms, angiosperms, pollination, seed dispersal. The systematic organization
of tropical animals, mode of living, and adaptations. Population genetics and natural selection, population dynamics,
life-history strategies, interactions, (competition, predation, herbivory, mutualism), trophic interactions, succession,
biodiversity, landscape ecology. All topics will focus on tropical ecosystems.
Learning outcomes: The course should provide the students with a basic understanding of ecological theory and animal
and plant diversity within a tropical context. Students will acquire knowledge of the taxonomy of significant plants and
animals in tropical ecology, their environmental dependencies, and how evolutionary forces have resulted in adaptations
to various ecological conditions. The course also provides an overview of tropical biomes and ecosystems. The course
builds an essential basis for further studies in ecology, biology, and nature management and conservation, especially
related to tropical environments.
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Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: A-F
Assessment methods: The exam consists of three tests given throughout the semester and one student presentation. Each
part counts 25% of the grade. All parts must be passed to pass the course.

ECOL200  Generell økologi
General Ecology
Studiepoeng: 10 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Mikael Ohlson/ INA
Medvirkende lærere: Jon Swenson
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Laboratorieøvelse med skriftlig rapport
Forutsatte forkunnskaper:  ECOL100/ECOL110, BOT100 og ZOOL100.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger 4 t. pr uke i 10 uker = 40 t. Laboratorieøvelse 6 timer, kollokvier 4 t, og
seminar 2 t.
Innhold:  Emnet presenteres gjennom forelesninger som beskriver tematisk forskjellige fagområder. Forelesningene vil
til stor del bygge på skandinaviske eksempler fra egen forskningsaktivitet. Kandidatene skal lese og penetrere pensum
gjennom selvstendig arbeid, kollokvier og laboratorieøvelse med skriving av rapport.
Læringsutbytte: Forståelse for empiri og teori innen generell økologi. God kunnskap om ulike livshistoriestrategier.
Kjennskap om fagets vitenskapshistorie og forståelse for innenfaglige problem, f. eks. forstå hvorfor økologi er et
vanskelig fag. Kandidaten skal ha gode ferdigheter knyttet til anvendelse av begrep og metodikk innen fagområdet
økologi. Kandidaten skal ha ferdigheter knyttet til kritisk tenkning og innhenting og analyse av informasjon. Emnet
ønsker å utvikle kandidatens evne til å forstå og vurdere økosystemers struktur og funksjon. Etiske holdepunkter er
å formidle at økologi som akademisk fag er verdinøytralt, samt å gi en forståelse for mangfoldet av livsformer som
representerer ulike løsninger på livets utfordringer.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig eksamen (3 timer) ved slutten av kurset
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

ECOL201  Økologisk fordypningsoppgave
Ecology Essay
Studiepoeng: 5 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Mikael Ohlson/ INA
Medvirkende lærere: Jon Swenson.
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Forutsatte forkunnskaper:  ECOL100/ECOL110, BOT100 og ZOOL100.
Strukturert undervisningstid: Introduksjonsforelesning på 2 timer.
Innhold:  Selvstudium.
Læringsutbytte: Fordypet kunnskap om et sjølvalgt tema innen økologiens fagområde. Emnet tilbyr meget stor
valgfrihet vedrørende faglig profil, og studenten vil få god mulighet å skrive en oppgave med utgangspunkt fra sine egne
personlige preferanser. Emnet vil gi forståelse for empiri og teori innen økologi. Kandidaten skal ha ferdigheter knyttet
til litteratursøkning, lesning av vitenskapelige originalarbeider, og vitenskapelig skriftlig presentasjon. Kandidaten
skal ha gode ferdigheter knyttet til anvendelse av begrep og metodikk innen fagområdet økologi. Emnet ønsker å
utvikle kandidatens evne til å forstå og vurdere økosystemers struktur og funksjon. Etiske holdepunkter er å formidle at
økologi som akademisk fag er verdinøytralt, samt å gi en forståelse for mangfoldet av livsformer som representerer ulike
løsninger på livets utfordringer.
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Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Emnet evalueres på bakgrunn av ett selvstendig arbeid (semesteroppgave).

ECOL210  Ecology and Natural Resource Management in the Tropics
Økologi og naturforvaltning i tropene
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: Fred Midtgaard/ INA
Teachers: Seif Madoffe
Start term: August block
Terms: August block  Autumn parallel  
Mandatory activities: Preparatory meetings during spring before the trip. Exam and group work.
Type of course: Field work 160 hours Field lectures 30 hours Group work 30 hours Individual work 30 hours
Contents: Applications are sent before November 1st the year before the student take the course. Send an email to
Fred.Midtgaard@umb.no . The students will arrive in late July. We then do a 5 week trip and return aound September
1st. We will study mountain rain forest, savannah, dry woodland, high mountains and a lot more.
Learning outcomes: Natural resource management in the tropics is very challenging. Often, solutions are not obvious.
We travel 6.000 km through some of the finest parts of East Africa and study both ecology/nature, but also study
the challenges in protecting biodiversity and at the same time improve livelihoods. There will be field lectures and
presentations both of the responsible teachers as well as local experts every place we go. We emphasise maximum time
in the field. The students will get a better understanding of problems related to natural resource management in the
tropics. They will also get a good impression of the incredible biodiversity in nature in Africa.
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: A-F
Assessment methods: Three hour exam + group report.

ECOL300  Methods in Natural Sciences
Naturvitenskapelig metode
Credits: 5 Language:  English
Staff/institute: Jon Swenson/ INA
Teachers: Sam Steyaert Cathrine Glosli Ørjan Totland Ole Hofstad
Start term: Spring parallel
Terms: Spring parallel  
Prerequisites:  Completed Bachelor\'s degree and approved admission to a Master\'s degree programme in Natural
Sciences.
Credit reduction: 5 credits overlap with MINA310.
Type of course: Lectures: 15-20 hours. Exercises: 10-20 hours.
Contents: The various phases of the work on a Master\'s thesis will be covered in weekly lectures. Weekly computer
exercises with teachers present will assure that the students are acquainted with the use of the statistical program \'R\'.
Towards the end of the course, the students will have a basis to work independently with the individual projects.
Learning outcomes: After completing the course, students should have knowledge of how scientific studies are
conducted, including all phases from planning up to publishing, and they should be able to start the work on their own
Master\'s thesis. The course will give students a basic understanding on how to plan a scientific study, of the collection,
processing and analysis of data and of the presentation of results in a Master\'s degree. This will be documented by
working out a plan and a description of the student\'s own future Master\'s degree work. After completing the course,
students should have the skills needed to choose problems suitable for scientific studies, gather relevant information
on the problem, formulate scientific questions and hypotheses to investigate, deduce predictions that are to be tested,
plan how the data should be collected in a representative and effective way, plan and conduct laboratory or field studies/
experiments, process and insert data into computer programs, choose statistical analyses suitable for the data, interpret
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the statistical analyses, present the results in figures and tables, present, in a written form, the scientific study in the form
of a Master\'s thesis with a summary, introduction, methods, results, discussion and references, present the material using
precise, scientific formulation including scientific English, publish and distribute the Master\'s thesis. The course will
also touch upon basic ethical questions related to research and give students advice on how to handle ethical problems in
research.
Methods of examination: Final Grading: Pass/Fail
Assessment methods: Term paper.

ECOL310  Global Change Ecology
Økologiske effekter av globale miljøendringer
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: Mikael Ohlson/ INA
Start term: Autumn parallel
Terms: Autumn parallel  
Mandatory activities: Oral presentation of scientific original publications, written reports and participation in seminars.
Prerequisites:  BOT100, BOT130, ZOOL100 and ECOL200.
Type of course: Lectures: 1 hour per week for 10 weeks = 10 hours. Seminars and discussion groups = 20 hours.
Contents: The course consists of 10 different topics. Each topic is introduced through an introductory lecture. The
candidates then independently read two original, scientific publications on the topic, and every candidate must submit a
written report for each of the scientific publications. The contents of the works are presented and discussed in a seminar.
The candidates will have the main responsibility for this presentation.
Learning outcomes: Students will have good knowledge of cutting-edge research on global changes and their influence
on various organisms and ecosystems. In addition, the students will have an understanding of the complexity and
functions of ecosystems. The course will also provide the students with good knowledge of the scientific publishing
process and ability to study original scientific publications. The candidate will be able to synthesise and acquire
information from scientific publications and be able to communicate this material orally. The candidate should have
good skills in the application of the subjects, ideas and methods, as well as in analysis and interpretation of results. The
course seeks to develop the candidate\'s ability to understand and evaluate the complexity and diversity of nature. Special
emphasis will be placed on illuminating the significance of interaction between organisms, and between organisms and
their environments. Ethical aims are to convey humility towards organisms\' ability to survive and reproduce under harsh
environmental conditions.
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: A-F
Assessment methods: An oral examination (30 min) at the end of the course accounts for 3/5 of the course grade. The
performance, as regards to the presentation and discussion of original scientific publications, accounts for 2/5 of the
course grade. All of the evaluated elements in the course must be passed to pass the course.

ECOL320  Tropical Field Ecology
Tropisk feltøkologi
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: Fred Midtgaard/ INA
Teachers: Seif Madoffe (SUA) and other teachers at SUA.
Start term: January block
Terms: January block  Spring parallel  
Mandatory activities: It is neccessary that the students prepare themselves for the course and follow the orientations
which will be given before the course starts. The field course is compulsory.
Prerequisites:  Ecology courses at 200 level.
Type of course: Lectures 10 hours, exercises 30 hours, excursions 100 hours, student presentations 30 hours, group
work 50 hours, project 80 hours.
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Contents: The course consists of a 4 weeks field course in Tanzania. The first few days will consist of orientations and
introductions followed by a field trip of 2 1/2 weeks to different forest types (mist forest, lowland rainforest, miombo)
and savannah. The last week will be used for group work on the project tasks and lectures, as well as supervision of
projects at SUA.
Learning outcomes: The main goal is to give the students an understanding of how the complex connection between
ecology, resource management and culture both limits and gives possibilities for management of tropical areas. The
students will get experience in data collection and analysis from field investigations by performing their own projects
and by learning about ongoing projects. The students will get experience from cooperating in multicultural groups, in
giving presentations for each other, and from developing their project report.
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: A-F
Assessment methods: The students must hand in their project reports for evaluation by May 15th.

ECOL330  Tropical Rainforest Ecology and Conservation
Økologi og bevaring av tropisk regnskog
Credits: 5 Language:  English
Staff/institute: Torbjørn Haugaasen/ INA
Start term: Autumn parallel
Terms: Autumn parallel  
Prerequisites:  Completed bachelor degree and ecological knowledge at the ECOL200 level
Type of course: Lectures: 2h per week
Contents: The course will give students insights into the origin and evolution of tropical rainforests and provide a
bio-geographical comparison of all the major tropical rainforest regions. Important ecological concepts in evolution
and speciation, and theories of maintenance of species diversity, will be explored in a rainforest setting. Key aspects
of community and landscape ecology and dynamics will also be examined. The course will further address tropical
rainforest conservation in a global and regional perspective, in conjunction with contemporary and future threats to
biodiversity through human impacts. Key aspects include forest conversion, fires and fragmentation.
Learning outcomes: This course provides students with a detailed understanding of the ecology and conservation of
tropical rainforests. The students should learn to identify unique animal and plant characteristics of rainforests from each
continent and appreciate the complexity of rainforest ecosystems. The course will further provide insights to current
conservation action and future scenarios, particularly related to human impacts.
Methods of examination: Final Written exam Grading: A-F
Assessment methods: Written examination (3 hours) at the end of the course.
Examination aids: No calculator, specified other examination aids

ECOL350  Restoration Ecology
Restaureringsøkologi
Credits: 5 Language:  English
Staff/institute: Jonathan Edward Colman/ INA
Teachers: Jonathan Colman
Start term: Autumn parallel
Terms: Autumn parallel  
Mandatory activities: Presentations.
Prerequisites:  Ecology courses at intermediate level.
Type of course: Lectures, presentations and group work: 30 hours.
Contents: The global problems on degradation of ecosystems are increasing. The course is based on both botanical and
zoological examples in order to show how ecosystems may be restored. The course will also place these problematic
issues in an economical and social context. In addition to focusing on restoration of ecosystem processes and
characteristics, the course will deal with measures in connection with larger infrastructure projects.
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Learning outcomes: The goal of the course is to teach how degraded ecosystems may be developed into self-
functioning systems once again.
Methods of examination: Final Grading: A-F
Assessment methods: The course is evaluated based on a term paper assignment.

ECOL380  The Ecology and Management of Rivers and Lakes
Økologi og forvaltning av elver og innsjøer
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: John Edward Brittain/ INA
Teachers: Reidar Borgstrøm (INA), Tharan Fergus and Inger Staubo (NVE).
Start term: Spring parallel
Terms: Spring parallel  
Mandatory activities: Field trip, laboratory work and report Seminar and report
Prerequisites:  Preferably ECOL200, VANN210, NATF240 or equivalent
Type of course: Lectures: 30 hours. Seminars: 8 hours. Video presentations and discussion: 2 hours. Field work: 1 day.
Laboratory work: 1 day.
Contents: The course covers the most important physical and chemical environmental variables in running waters,
followed by topics such as energy flows and other major processes in freshwaters, seasonal variations and life
histories of aquatic invertebrates, glacial rivers, climate change, interactions between fish and invertebrates, freshwater
radioecology, invertebrates as pollution indicators, environmental impacts and remedial measures in lakes and rivers
and finally watercourse management, including the EU Water Framework Directive. The students give a seminar on
selected parts of the syllabus, along with a written summary. A field excursion followed by laboratory exercises provide
a practical introduction to watercourse investigations.
Learning outcomes: The students should acquire good insight with the ecological processes in rivers and lakes, in
addition to an understanding of relevant topics in present day watercourse management.
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: A-F
Assessment methods: Seminar/report: 20%; group report: 10%; oral exam: 70%. The seminar and the report are
evaluated, as is the group report from the field trip/laboratory exercise. A final oral exam (30 minutes). All of the
evaluated elements in the course must be passed to pass the course.

EDS101 

EDS102  Introduction to Development Thinking
Introduksjon til utviklingstenkning
Credits: 15 Language:  English
Staff/institute: William Derman/ Noragric
Teachers: Tor Arve Benjaminsen, Frode Sundnes
First time the course is offered:  AUTUMN
Start term: Autumn parallel
Terms: Autumn parallel  
Mandatory activities: Participation in 2/3 of the seminars is a prerequisite.
Credit reduction: Students who have previously taken EDS106 Development Seminar will get a reduction of 5 ECTS.
Type of course: Lectures: 2x2 hours a week, 48 hours in total. Seminars: 2 hours a week, 24 hours in total.
Contents: The course comprises three blocks: - Introduction to key social science concepts - Introduction to theories of
development - The history of environment and development Evaluation will take place after each block. In addition to
lectures the students will participate in weekly seminars.
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Learning outcomes: Students will be given a comprehensive introduction to development thinking, through a focus on
basic social science concepts, development theory and the history of development, and the roots and developments of
\'sustainable development\'.
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: A-F
Assessment methods: There will be evaluation after each of the three blocks: One sit-in exam (20 %), one take-home
exam (30 %), and one oral exam (50%). Exam in ENGLISH ONLY.

EDS104 

EDS106 

EDS111 

EDS115 

EDS120 

EDS130 

EDS140 

EDS170 

EDS190 

EDS201  Introduction to Development Studies
Introduksjon til utviklingsstudier
Credits: 5 Language:  English
Staff/institute: Espen Olav Sjaastad/ Noragric
Teachers: Several teachers at Noragric will participate.
Start term: August block
Terms: August block  
Mandatory activities: Group work and oral presentation in class.
Credit reduction: 
Type of course: The course will run from Monday-Friday during the three weeks of the August block period.
Contents: The course introduces the analysis of current issues in development studies seen in a global perspective.
Working with oral and written communication is a central part. Focus will be placed on developing interest and skills in
further work in development studies in an interdisciplinary environment.
Learning outcomes: Students will be introduced to current development issues. They will become motivated for further
studies through exposure to a range of literature. They will acquire skills in group work, presentation, computer work
and the learning platform Fronter. Students will get an understanding of what is expected of them as a master student
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at UMB. They will learn about UMB libraries and the use of English as a language of study. Students will meet with
advisors and develop an individual plan of study.
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: A-F
Assessment methods: Essay (in English)

EDS202  Introduction to Environmental Studies
Introduksjon til miljøstudier
Credits: 5 Language:  English
Staff/institute: Jens Bernt Aune/ Noragric
Teachers: Ian Bryceson, Arild Vatn, Siri Eriksen
Last time the course is offered: HØST
Start term: August block
Terms: August block  
Mandatory activities: Excursion, some obligatory lectures/workshop.
Credit reduction: 
Type of course: 18 hours lectures and 20 hours group work.
Contents: Engelsk:Discussions of the students\' different backgrounds, interests and expectations. Presentation of the
ideas behind the IES programmme and its progression. Linkages between main global environmental challenges (climate
change, biodiversity and land degradation). Introduction to global environmental changes and challenges. Fundamentals
of ecology/ecosystem dynamics.
Learning outcomes: The students will have an understanding of the structure and progression of the programme. They
will be familiar with and appreciate their fellow students\' position for environmental analysis. They will know options
and challenges regarding interdisciplinary environmental studies. Furthermore, the students will have basic knowledge
about ecology, global environmental challenges and see the needs to seek solutions including ecological, social and
economic factors.
Methods of examination: Final Oral exam Grading: A-F
Assessment methods: Exam in ENGLISH ONLY.

EDS203  Introduction to International Relations
Introduksjon til internasjonale relasjoner
Credits: 5 Language:  English
Staff/institute: Stig Jarle Hansen/ Noragric
Start term: August block
Terms: August block  
Mandatory activities: Submit signed plagiarism declaration.
Prerequisites:  Bachelor degree
Type of course: The course will run over 2 weeks with 4 hours of lectures every day.
Contents: The course give a simple introduction to the various approaches to international relations, Realism.
Liberalism, Marxism, Constructivism, as well as to international history.
Learning outcomes: The course provide a very simple introduction to international relations, as well as contemporary
history. It also functions as an introduction to accademic writing skills.
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: A-F
Assessment methods: Individual paper counts 100%. Exam only given in English

EDS210 
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EDS215 

EDS225 

EDS230  Development Politics
Utviklingspolitikk
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: Esben Leifsen/ Noragric
Teachers: Synne Movik
First time the course is offered:  AUTUMN
Start term: Autumn parallel
Terms: Autumn parallel  
Mandatory activities: The online assignments must be approved in order for the student to do the final written exam.
Type of course: 20 (10 X 2) hours of lectures; 6 (3 X 2) hours of seminars; 12 (3 X 4) hours of work with online
assignments with feedback. Total contact hours: 38 hours.
Contents: The course is divided into four main parts: The introductory part of the course sets out the main themes to be
covered. The second part offers an overview of the aid industry, providing a brief history of major trends and mapping
the main institutions and actors involved, and taking a critical look at interactions between donors and sovereign states.
The third part deals with the relationship between acadmiec knowledge production and practices of development,
particularly focusing on notions of participation in development projects, and draws on social anthropological and
social theory perspectives to explore such practices. The fourth part sets out to sketch the current trends in development
thinking, mapping out changing agendas, actors and politics.
Learning outcomes: The objectives of the course is to i) introduce students to critical perspectives on development
thinking and practices, drawing on anthropological and social theory, ii) to familiarise students with institutions and
actors within the aid industry and the different stances on the merits of aid and iii) to engage students in thinking
about current perspectives on development and changing constellations of power in a multipolar world. At the end of
the course, students should be well versed in development ideas and critiques of practice, as well as the main trends
and actors in the aid industry. Students should be able to critically reflect upon and argue relevant points relating to
development theories, practices and politics.
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: A-F
Assessment methods: Term paper (e.g. 3000 words graded A-F); Presentations (in group and/or individually, pass -
fail); Online assignments (pass -fail); Final written exam (3 hours, graded A-F).

EDS234  Environmental Economics - the Role of Institutions
Miljøøkonomi - institusjonell økonomi
Credits: 5 Language:  English
Staff/institute: Arild Vatn/ Noragric
Teachers: John McNeish and Pål Vedeld
Start term: Autumn parallel
Terms: Autumn parallel  
Mandatory activities: The students are asked to write two short papers. To be allowed to take the exam, these papers
must be graded \'pass\'
Prerequisites:  Some basic competence in micro economics and/or social sciences
Credit reduction: Credits are not given for both EDS234 and EDS304
Type of course: Lectures and seminars: 18 double hours
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Contents: 1) The theory of institutions and institutional foundation of economic systems, including core concepts
like systems theory, rights, conflict, cooperation, transaction costs, rationality, values and power. Different positions
within institutional theory. 2) How do institutions influence perceptions and behavior and thereby the use and misuse of
environmental resources. 3) The state and its role in the management of environmental resources. 4) How are institutions
formed as a response to human needs, interests, values and power relations? 5) How can we evaluate institutions? 6)
Which institutional structures govern the use of environmental resources and how can we study these institutions and the
problems they create? 7) Resource regimes. 8) Institutional perspectives on environmental valuation.9) Environmental
policy measures.
Learning outcomes: This course covers the theoretical part of EDS304. Students shall acquire insight into core aspects
of the functioning of the economy as a system of institutions, social relations and power. The students will learn how
economic and social institutions and the political environment are structured and influence each other. Students shall
also acquire insights about how the economy and other institutional structures influence the use of environmental
resources. They shall specifically acquire insight into the institutional conditions for human behavior and learn to
apply this knowledge to understand behavior related to use and preservation of environmental resources. The aim is
finally to support the students in their understanding of important ethical questions linked to the use and protection of
environmental resources.
Methods of examination: Final Written exam Grading: A-F
Assessment methods: Exam in ENGLISH ONLY.
Examination aids: No calculator, no other examination aids

EDS245 

EDS250  Agriculture and Development
Landbruk og utvikling
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: Trygve Berg/ Noragric
Start term: Spring parallel
Terms: Spring parallel  
Prerequisites:  Bachelor\'s degree or equivalent.
Type of course: 5 lecture hours/week for 14 weeks = 70 hrs.
Contents: Understanding the farm as a production system depending on interactions with and management of the natural
resource base, and also characterised by internal interactions within the system. (1) Agro-ecology and cropping systems,
applying ecological principles in the analysis of an agricultural system. Cropping systems in semi-arid, sub-humid
and humid tropics. (2) Livestock systems, overview of livestock systems including both mixed farming and nomadic
systems. Fodder resources including fodder quality and use. Crop-livestock interaction. (3) Genetic resources for food
and agriculture, genetic erosion, conservation of genetic resources ex situ and in situ, utilisation of genetic resources,
international treaties and agreements on management of genetic resources, and intellectual property rights and policies.
(4) Sustainable agriculture, integrated management of soil fertility, integrated pest management, integrated resource
management for sustainable agriculture, and sustainable intensification.
Learning outcomes: Understanding the farm as a system with emphasis on ecological principles (agro-ecosystems), and
analysing agricultural systems with respect to environmental objectives (sustainability), productive objectives (increased
food production) and social objectives (equity).
Methods of examination: Final Written exam Grading: A-F
Assessment methods: Exam in ENGLISH ONLY. Written exam.
Examination aids: No calculator, no other examination aids

EDS255  Health, Environment and Development
Helse, miljø og utvikling
Credits: 10 Language:  English
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Staff/institute: John Andrew McNeish/ Noragric
Teachers: Bahadar Nawab (COMSATS - Pakistan)
Start term: Spring parallel
Terms: Spring parallel  
Mandatory activities: Students must particpate actively in group work to be eligible for a final grade in the course.
Each of the groups will determine whether its own members have particpated activlely in the group work. Students
must receive a pass from their groups to complete this compulsory activity. All group work assignments must receive a
passing grade. All students must also sign an non-plagiarism contract.
Type of course: The scheduled teaching time is five hours (5 X 45 minutes) per week. This is tentatively distributed
between 3 hours of lectures and 2 hours of teacher-led discussion approximately seven weeks of the semester. In
addition, students will work within teams outside of the classroom during three weeks (3 X 1 week). Facilitators will be
available for consultations during this time. In each of the weeks following the collection and analysis of data, groups
will present their findings.
Contents: The course comprises of three blocks: 1. Introduction to Health and sustainable development; 2. Environment
and health; and 3. Global health. Cross-cutting themes are: how are environmental health and public health inter-related,
how are international policy and local realities linked - or not, and how do different values and interests of different
stakeholders affect policy and practice. The course modules and cross cutting themes will be supported by cases studies
from Africa and Asia including cases from post disaster/crises countries. Chosen problem areas will be analyzed by
student groups with respect to ecological, social, institutional, economics and political dimensions. Each of the groups
will determine whether their own members have participated actively in the group work. Students receive a pass from
their groups to be eligible for a grade in the course. The three group work projects will be documented in some way.
Students will choose one of these projects for grading. This will represent 40% of the student\'s grade. In addition, each
student will write a final essay for the course demonstrating his/her understanding of the course material and methods.
This take-home exam will comprise 60% of the final grade.
Learning outcomes: The course provides an introduction to the emerging inter-disciplinary field of \'Health and
Development\'. Students will develop competency to use central concepts in a couple of alternative frameworks currently
under development by leading development agencies. In addition to use of these frameworks, emphasis is put on
understanding the differing values, beliefs and interests underlying them. This provides a basis for recognizing differing
ethical positions inherent in the analyzing tools. Groups will work on cases (such as poverty and health, HIV/Aids,
biosafety/GMOs, and provision of clean water and sanitiation) that will be presented and discussed in both oral and
written forms. Students are expected to demonstrate their knowledge of concepts, their ability to collectively apply
knowledge and understanding to particlar problems and to explain their weighed decision for using a particular approach.
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: A-F
Assessment methods: Exam in ENGLISH ONLY. Each of the group work projects will be documented in some way.
Groups choose one of these projects for grading. This will represent 40% of the students grade. In addition, each student
writes a final essay for the course demonstating his/her understanding of the course material and methods. This essay/
take-home exam comprises 60% of the final grade.

EDS260  Global Environmental Changes
Globale miljøforandringer
Credits: 5 Language:  English
Staff/institute: Bishal K. Sitaula/ Noragric
Teachers: Jens B. Aune, Lars Kåre Grimsby
Start term: Autumn parallel
Terms: Autumn parallel  
Type of course: 22 hr lectures
Contents: Definition of terms, introduction to earth system science, anthropogenic global change (systemic and
cumulative), land degradation, ecosystem processes, potential impacts of climate change on food and agricultural
systems, climate change impacts on biodiversity, linkages of global environmental issues, global responses and local
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actions, negotiations and agreements, conventions on desertification, conventions on biodiversity, compliance with
climate change conventions, international treaties, adaptation and mitigation options, initiatives to address global change
issues, case studies, prospects of sustainable future with emphasis on agriculture adoption and mitigation options,
Learning outcomes: Be able to describe the major global environmental challenges. Understand the Anthropogenic
influences in earth system, and global change including ecosystem processes relating to climate change, land
degradation, emission of greenhouse gases and their individual as well as aggregated impacts. Understand the key
issues related to major global change at various context covering climate change, land degradation, soil and carbon
sequestration, biological diversity, global food production, Be familiar with life cycle assessment, pathways for
agriculture production , relevant international conventions and agreements. Be familiar with prospects of sustainable
future with emphasis on agriculture adoption and mitigation options, policy interventions in providing adoption and
mitigation options to address global change issues.
Methods of examination: Final Written exam Grading: A-F
Assessment methods: Written exam. Exam in English only.
Examination aids: No calculator, no other examination aids

EDS265 

EDS270 

EDS272 

EDS275  Writing Seminar
Skrivekurs
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: William Warner/ Noragric
Teachers: William S. Warner
Start term: Autumn parallel
Terms: Autumn parallel  Spring parallel  
The course is offered:  Other - Separate courses in the autumn and spring parallel
Mandatory activities: Students must attend at least 10 lectures, including the last. In addition, students must pass at
least 10 weekly assignments, including the 3 final papers: expository, compare and contrast, and argumentative.
Prerequisites:  Eligibility for university admission
Type of course: Lectures and discussions: 26 hours. In addition, the students complete several writing assignments.
Contents: This course covers the basics of academic writing. Half of the course concentrates on structure; specifically,
how to outline expository, argumentative and analytical papers. The other half focuses on style: how to write clearly,
cohesively, and concisely. Re-writing is emphasized. The students will receive comments on their writing assignments.
Class attendance and weekly writing assignments are mandatory.
Learning outcomes: The objective is to help undergraduate students develop writing skills for term papers.
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: Pass/Fail
Assessment methods: There is no final exam, rather, the student must pass the three final papers (expository, compare
and contrast, and argumentative), which must be submitted in ENGLISH.

EDS280 

EDS290 
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EDS303  Introduction to International Environmental Studies
Introduksjon til Internasjonale Miljøstudier
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: John Andrew McNeish/ Noragric
Teachers: John-Andrew McNeish, Jens Bernt Aune
First time the course is offered:  AUTUMN
Start term: August block
Terms: August block  Autumn parallel  
Mandatory activities: 60% Attendence in Class Participation in Class Discussion and Presentations Excursion
Prerequisites:  Bachelors in Natural or Social Sciences
Type of course: Lectures: 40hrs Seminars, Discussion, Student PResentations: 20 hrs Student Supervision: 20hrs
Excursion: 3 days
Contents: The course is aimed at providing a comprehensive understanding of environmental studies and to ensure that
students are quickly introduced to Noragric&amp;#8217;s contribution to this field i.e. a holistic approach that combines
both natural and social sciences. Whilst emphasizing Noragric&amp;#8217;s inter-disciplinarity the core course will
also help to demonstrate the different strengths and contrasting interests and perspectives of the MES teaching staff.
Moreover, through its emphasis on the linkage of theory to empirical examples the course is designed to also showcase
the intellectual and policy-related value of research at out department. The core course is designed to support study that
addresses the inter-linkages between local, national and global levels. Emphasis is made on the study of the relationships
and processes that link the global north and global south. The course is organised in 4 different sections: Part 1 provides
students with an introduction to both Noragric\'s M-IES programme and the rights and obligations of being a student
at UMB. Students are assisted to choose appropriate study profiles for the rest of their M-IES studies. Part2: Through
lectures and practical class assignments ntroduces students to the significance and content of our two study directions i.e.
Politics and Governance Part 3: Through lectures and practical class assignments introduces students to the significance
and content of the second or our two study directions i.e. Climate Change and Agriculture Part 4: Includes the Excursion
and discusses study choices and the prepares students for the take home exam.
Learning outcomes: The core course is designed to give students a general overview of different ways that
environmental change can be understood. It will furthermore instruct students to recognize the critical difference
between these approaches (including the implications of choosing a particular empirical and theoretical perspective
for understanding the challenges of environmental change). The new core course should cover the main theoretical
directions in the field of environmental studies, and ensure that students are able to understand and explain the complex
nature of society-nature relationships. By the end of the course students should be familiar with the key concepts used in
the field of international environmental studies. Students should also be able to apply different methods and theoretical
approaches to practical cases of environmental change.
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: A-F
Assessment methods: Take Home Exam. Exam in English only.

EDS304  Political Economy - Institutions and the Environment
Politisk økonomi - institusjoner og miljø
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: Arild Vatn/ Noragric
Teachers: Marit Heller, John McNeish and Pål Vedeld
Start term: Autumn parallel
Terms: Autumn parallel  
Mandatory activities: Presentation in seminar
Prerequisites:  The course is adapted to the background of the students enrolled in the M-IES program.
Credit reduction: Students cannot get credits for both EDS304 and EDS234
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Type of course: Lectures: 20 double hour lectures. Seminars: 8 double hours. Group work with supervision
Contents: The course is split in two parts: a theoretical part and the study of a concrete case. The theoretical part covers
the following elements: 1) The theory of institutions and institutional foundation of economic systems, including core
concepts like systems theory, rights, conflict, cooperation, transaction costs, rationality, values and power. Different
positions within institutional theory. 2) How do institutions influence perceptions and behavior and thereby the use and
misuse of environmental resources. 3) The state and its role in the management of environmental resources. 4) How
are institutions formed as a response to human needs, interests, values and power relations? 5) How can we evaluate
institutions? 6) Which institutional structures govern the use of environmental resources? How can we study these
institutions and the problems they create and how can we make them better? 7) Resource regimes. 8) Institutional
perspectives on environmental valuation and policy. 9) Environmental policy measures. The case study will be organized
as group work where the focus is on writing a paper. The groups will choose topics themselves within the focus of the
course.
Learning outcomes: Students shall acquire insight into core aspects of the functioning of the economy as a system of
institutions, social relations and power. The students will learn how economic and social institutions and the political
environment are structured and influence each other. Students shall also acquire insights about how the economy and
other institutional structures influence the use of environmental resources. They shall specifically acquire insight into
the institutional conditions for human behavior. Students shall moreover acquire the capacity to use the theory to study
concrete cases concerning management of environmental resources. Political economy is an interdisciplinary field
drawing on economics, sociology, anthropology, law and political science. Students shall develop the ability to critically
evaluate the assumptions underlying the various theories and perspectives. The aim is finally to support the students in
their understanding of important ethical questions connected to the use and protection of environmental resources.
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: A-F
Assessment methods: Exam in ENGLISH ONLY. Term paper counts 40 %. Written exam counts 60 %. Students must
pass both.

EDS305  Development Theory and Policy
Utviklingsteori og utviklingspolitikk
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: Ingrid Nyborg/ Noragric
Teachers: Contact teacher Ingrid Nyborg (ingrid.nyborg@umb.no). Contributing teachers: N. Shanmugaratnam, Darley
Kjosavik, John McNeish, Kassim Kulindwa
Start term: Autumn parallel
Terms: Autumn parallel  
Mandatory activities: Participation in group work and submission of individual assignments. An approved group
project assignment is compulory (pass/fail). 80% attendance in lectures and seminars.
Prerequisites:  BSc/BA or equivalent.
Type of course: The scheduled teaching time is 8 hours per week. This is tentatively distributed between 4 hours
lectures; 2 hours teacher-led discussion or student presentations in class; min 2 hours of work in groups. This is subject
to variation, for example when guest lectures or other special events take place.
Contents: Introduction to Development Studies (historical background, values and policy challenges). Exploration of
selected theories and policies related to: Economic development, poverty and distribution; environment, livelihoods and
health; gender, social justice and human rights. Conclusions, connections and discussion.
Learning outcomes: The course gives an introduction to Development Studies as an interdisciplinary and problem
oriented study of social, political, economic and environmental dimensions of societal change. The emphasis is on
development theory and policy, which is linked to practice through case studies. The course goals are: 1: To give
knowledge about major approaches in Development Studies and strengthen skills using theories and concepts in critical
discussion and analysis of development policy issues. 2: To develop skills in: working in interdisciplinary teams;
searching, managing and sharing information; presenting and debating themes in development policy; writing as a means
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of learning, reflection and communication in an international setting. 3: To develop awareness of values and normative
approaches in development including considering cultural diversity and human rights.
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: A-F
Assessment methods: Exam in ENGLISH ONLY. The examination is based on a portfolio of individual writing
assignments. All the assignments are mandatory. Selected assignments from the portfolio are given a grade (A-F). To
pass the course, one must get a passing grade (E or better) in each of the graded assignments. The overall grade is set
in the following manner: Two smaller, individual written assignments combined count 30%. The individual term paper
counts 60%. Participation and overall assessment counts 10%. Grades on the smaller individual assignments will be set
during the semester. Grades on/approval of the group project, term paper and participation/overall assessment will be set
during the exam period following the general rules. Individual assignments shall be defended orally after appointment
with the teacher.

EDS312 

EDS315  Management of Genetic Resources: Law and Policy
Forvaltning av genetiske ressurser: Lover og regulering
Credits: 5 Language:  English
Staff/institute: Trygve Berg/ Noragric
Start term: June block
Terms: June block  
Mandatory activities: Participation in seminars and submission of weekly exercise
Prerequisites:  General knowledge about biodiversity and the use of biodiversity in agriculture.
Type of course: Every week two days of combined lectures/seminars, one compulsory exercise, and one day of seminar
(reviewing and discussing the week\'s exercise).
Contents: Origin, diffusion, exchange and ownership of genetic resources through history. National and international
structures and laws for managing and governing genetic resources. How the \'system\' works: Access, exchange and
sharing of benefits.
Learning outcomes: Knowledge about and ability to interpret conventions, laws and policies on agricultural genetic
resources, including property rights, access, exchange and sharing of benefits arising from commercial use of such
resources.
Methods of examination: Final Oral exam Grading: Pass/Fail
Assessment methods: 

EDS330  Political Ecology
Politisk økologi
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: Tor Benjaminsen/ Noragric
Start term: Spring parallel
Terms: Spring parallel  
Mandatory activities: All students must participate in a presentation at the group seminars. Students must participate in
a minimum of 80% of these seminars
Prerequisites:  BSc degree
Type of course: There will totally be approximately 40 hours of lectures. In addition, there will be 12 hours group
seminars.
Contents: Political ecology originated in the 1970s, but its real expansion occurred in the 1980s and 90s. Today,
political ecology is a leading source of innovative research on issues linked to poverty and the environment. The
framework of the analysis in political ecology is centred on the idea of a politicised environment. It explores the main
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actors involved in this management and their interests, aims, norms and narratives. This again leads into an investigation
of power and power relations in environmental management. Lectures and discussions will deal with topics such as
the the theoretical roots and history of political ecology, discourse and narrative analysis, winners and losers of global
environmental change, land reform, and community-based conservation and its critique.
Learning outcomes: The chief aim of this course is to strengthen the students\' interdisciplinary understanding by
exposing the students to the different theoretical trends in the emerging field of political ecology and to empirical
studies on resource and environmental management that are based on political ecological approaches. The course will
investigate the links between local, national, and global levels of environmental management. It will further seek to
develop among students a capacity of critical thinking.
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: A-F
Assessment methods: Exam in ENGLISH ONLY. Two individual term papers of five pages each (counting 50%) based
upon course lectures and readings and a final oral exam. The oral counts ca 50 % of the total grade. Results from the
term papers will be available in Fronter two to three weeks after submission. Students must pass all three exam activities
to pass the course.

EDS335  Advanced Readings in Development Studies
Advanced Readings in Development Studies
Credits: 5 Language:  English
Staff/institute: Tor Benjaminsen/ Noragric
Teachers: Knut Nustad
Last time the course is offered: VÅR
Start term: Spring parallel
Terms: Spring parallel  
Mandatory activities: Presentation of one book chosen from the reading list.
Prerequisites:  BSc degree
Type of course: Seminars: 5 times 2 hours.
Learning outcomes: The main aims of the course are to introduce students to some key texts in development studies and
to train students in analyzing, discussion and contrasting these readings.
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: Pass/Fail
Assessment methods: Exam in ENGLISH ONLY. Each student writes 1000 words about 4-5 of the books chosen

EDS346  The Politics and Governance of the Environment
Miljøpolitikk og forvaltning
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: John Andrew McNeish/ Noragric
Teachers: Arild Vatn, Pål Vedeld, Kassim Kalindwa
Start term: Spring parallel
Terms: Spring parallel  
Mandatory activities: Term Paper/Digital Story Excursion, 4 days Students are expected to attend a minimum of 60%
of the classes offered by the course.
Prerequisites:  EDS 304 Political Economy
Type of course: Lectures, Group Discussion, Student Presentations: 40 t Tutorials 6 utferd: 4 dager.
Contents: In this course we look at the complexities of environmental governance and specific contexts of
environmental and resource-based conflicts. Study is furthermore made in the course of the politics of governance and
discussions made of the possibilities and limitations of responding to contestation. The course encompasses national
and local environmental politics with cases from both developing and developed countries. In the first part of the course
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examination is made of key issues and themes in environmental governance including competing conceptualizations
of the state, law, power, bureaucracy, institutionalism, democratic participation, the resource curse and the political
economy of resource conflict. In the second part of the course introduction and discussion is made of the basis and
operation of different regulatory tools in environmentalgovernance. In the third part of the course examination is
made of particular globally traded commodities, the history of power relations and political economies that shape their
exploitation and extraction, and contemporary efforts to moderate, protect and/or commercialize them.
Learning outcomes: ---Students shall acquire deeper insights into the theories of environmental governance and
resource regimes. The course makes explicit and critical use of theoretical approaches drawn from anthropology,
economics, political science, political economy and political ecology. ---Students shall develop the capacity to undertake
interdisciplinary analyses and obtain higher level understanding of the ways in which social, resource and ecosystem
dynamics and complexities influence the way different governance structures work. They shall moreover acquire the
skills to study various management strategies for the use and maintenance of various environmental resources. ---
Students shall acquire the capacity to use theory to study concrete cases concerning environmental governance at the
national and local level. These cases are furthermore studied within the context of international agreements, national
policies and local politics. In relation to this, the inter-relationship between state and civil society is emphasized. ---
Following the course students will be able to evaluate strengths and weaknesses of existing governance structures,
and develop and evaluate ideas for alternative solutions. ---Students will learn to connect theoretical perspectives and
approaches to practical political issues, and through analysis suggest political solutions where efficiency, legitimacy
and political viability are considered important criteria. The course emphasizes a tools approach to environmental
governance where critical awareness is built regarding the possibilities and limitations of a series of standard approaches
and methodologies for resource governance. ---Students develop their skills in critical thinking, in understanding both
own and other people\'s attitudes, values and norms and develop a self-reflection around both scientific and interpersonal
relationships.
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: A-F
Assessment methods: Exam in ENGLISH ONLY. Term paper/Digital Story: 40 %; Written exam 60 %. The teacher can
arrange oral defense of the term paper.

EDS347  International Environmental Governance
Internasjonal miljøpolitikk
Credits: 5 Language:  English
Staff/institute: Kassim Athumani Kulindwa/ Noragric
Start term: Spring parallel
Terms: Spring parallel  
Mandatory activities: Group presentation
Prerequisites:  EDS260 (Global Environmental Change). EDS234 (Environmental Economics - the Role of
Institutions)
Type of course: Lectures: 17 double hours Seminars: 3-4 double hours (dependent on tthe number of students taking the
course)
Contents: The concepts of governance and resource regimes; 2) The governance system: The role of the state, the
multilateral system (UN, WB/IMF, WTO), NGOs; 3) The forming of international agreements and conventions, the
logic of games, negotiations and deliberation; 4) The study of specific international environmental agreements and
conventions: Climate change (The UN Framework Convention on Climate Change; the Kyoto Protocol), biodiversity
(the Convention of Biological Diversity, the Plant Treaty, TRIPS), land degradation (the Convention on Desertification),
fisheries (the Convention on the Law of the Sea and various regional treaties); 5) Seminar presentations (groups) where
the theory is applied to concrete cases
Learning outcomes: Theoretical goals: Students shall acquire deeper insights into theories of environmental
governance and resource regimes at international governance levels. Students shall develop the capacity to undertake
interdisciplinary analyses. They shall further learn about the historical evolution of the international governance regimes
and core international agreements, conventions and protocols and how these function and interact. Key fields or themes
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include climate change, biodiversity, pollution desertification, fisheries, global forest politics and trade/environment
linkages. They should also be conversant with important globalization trends. Skills goals: Students shall acquire the
capacity to use the theory to study concrete cases concerning environmental governance at the global level within the
context of international agreements. In relation to this, the role of the state will also be emphasized. Students shall,
finally, be able to evaluate strengths and weaknesses of existing governance structures, and develop and evaluate ideas
for alternative solutions. Attitude goals: The students should develop their skills in critical thinking, in understanding
both own and other peoples attitudes, values and norms and develop their self-reflection around the topics focused in the
course.
Methods of examination: Final Written exam Grading: A-F
Assessment methods: Exam in ENGLISH ONLY.
Examination aids: No calculator, no other examination aids

EDS350  Ecology and Society
Økologi og samfunn
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: Peter Gufu Oba/ Noragric
First time the course is offered:  SPRING
Start term: Spring parallel
Terms: Spring parallel  
Mandatory activities: Compulsory activities include: class seminars, group exercises, personal essays and final
examination.
Credit reduction: -
Type of course: There would be 2 double lecture hours per week. Students are expected to sit for 4 hours in lectures and
seminars per week, 12 weeks in total.
Contents: The course offers integrated and holistic approaches for understanding the relationship between biological
ecology and society, integrates different disciplines to improve understanding the impacts on global environments
through time. The course is organized around seven (7) thematic areas. Theme 1: Defining ecology and society: from
evolutionary, environmental history and cultural perspectives. Theme 2: Global human demands and ecological systems
Theme 3: Cultural landscapes and human impacts Theme 4: Environmental-social systems. Theme 5: Climate risks and
adaptations from global to local; understanding water history Theme 6: Global and local perspectives of deforestation
and land degradation Theme 7: Management of risk prone environments and adaptations of human societies.
Learning outcomes: The Ecology and society is a revised course (previously called EDS 350 Dry land Resource
Systems and Management), which has been broadened and made highly relevant for students taking Master in
International Environmental Studies (M-IES). The course provides an important bridging to other courses offered under
the program. The ecology and society course presents students with knowledge of the fundamentals of ecology and
their application by human societies. The course by blending biological ecology, with social science and environmental
history approaches, provides a better understanding of the relationships between ecology, environment and social
changes. The course further examines relations between human needs and environmental stressors. It examines resource
diversity, uses and human adaptations to environmental changes at global and local scales. It covers both natural
and human made ecosystems. Knowledge of cultural landscapes and human environmental impacts uses the tool of
environmental history to understand how human societies through time adapted to the changing environment. The
course would specifically examine changes in human cultural environments using human environmental memory.
An aspect of this learning will be the role played by climatology in driving ecological and social systems through
time. Environmental desiccation and land degradation processes will be examined from historical and contemporary
perspectives. Understanding ecology and environmental relations in the drylands will be related to history of water
and the cultures of water management. In this relation, the course will examine human adaptations in the dry lands,
considering ecology of degradation and societies&amp;#8217; responses using site and geographically specific case
studies. These backgrounds will draw on lessons on continuities and collapses in human civilizations using case studies.
Changes in landscapes would be examined from ecological and social perspectives. These will be related to historical
relations between cultures and environments, taking global and local deforestation perspectives. At local scales, the
course deals with natural ecosystems, human and ecological services, fragmentations, ecosystem restoration and
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consequences for human and natural systems. The course will guide students to focus on risk management in vulnerable
environments. The ecology of indigenous knowledge of natural environments provides local perspectives of the
management of human landscape systems. The course will further examine livestock systems from global and regional
perspectives-Case studies on rural-urban livestock systems will be presented. Finally, the ecology and society course
provides students with a solid anchor of theoretical and practical knowledge of global environmental and social change
as mechanisms of adaptation. Objectives a) To help students to synthesize knowledge, understand processes, relations
and impacts using global, regional and local case studies; b) the teaching will develop solid knowledge of history of
ecology and social change and; c) in depth knowledge of problems of managing natural ecosystems and discuss possible
solutions. This is an interdisciplinary course that requires students to synthesize holistic ideas related to the management
of global environment with their human societies. The students will gain insights into the structure, functions and
historical drivers of change and become familiar with theoretical and practical issues related to the management of the
Global environments. The learning goals are critical thinking and syntheses of knowledge related to how societies and
their environments respond to natural and anthropogenic disturbances, as well as management decisions for developing
policies for sustainable management.
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: A-F
Assessment methods: During the course the class will be involved in three class assignments selected from the seven
thematic areas. These are compulsory. The evaluation of the course will comprise group presentation counting for 60%
of the grade and an individual term paper counting 40% of the grade.

EDS355  Climate Change and Development
Klimaendring og utvikling
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: Jens Bernt Aune/ Noragric
Teachers: Jens Aune, Lars Kåre Grimsby, Arild Vatn, Bishal Sitaula, Siri Eriksen plus guest lecturers
Start term: Spring parallel
Terms: Spring parallel  
Mandatory activities: Selected seminars/lectures and excursion are mandatory.
Type of course: 4 hours lectures per week. Term paper.
Contents: 1. Climate and development linkages: Different approaches to understanding climate change - society
interactions. 2. How are we transforming the climate? Muliple stressors and tipping points; sources of and growth in
emissions (including nitrogen transformation, methane and carbon dioxide). 3. How do we live with climate change?
Interaction between climate change, poverty and livelihoods; indigenous groups; climate change adaptation; the role of
disaster reduction in responding climate change; ethical dimensions. 4. How do we transform? Transformative change;
how can agriculture adapt to climate change; vulnerability and community based adaptation; renewable energy, biofuels,
the forestry sector, carbon footprint and the low emission society; sustainable development pathways.
Learning outcomes: Engelsk:Understand the relationship between climate change and development, to gain an
overview of the main socio-environmental mechanisms of change.
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: A-F
Assessment methods: Term paper (30%) and final written exam (70%)in ENGLISH ONLY.

EDS360  Conflict and Development
Konflikt og utvikling
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: Espen Olav Sjaastad/ Noragric
Teachers: N. Shanmugaratnam.
Start term: Spring parallel
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Terms: Spring parallel  
Mandatory activities: Participation in group work and group presentations is compulsory.
Type of course: A rough estimate of time allocation is as follows: Lectures: 44 hours Individual work: 38 hours
Contents: The course addresses the following thematic areas: 1. Causes of conflict 2. Ethical and cross-cutting issues
3. Conflict and natural resources 4. Conflict management and post-conflict development Curse work involves lectures,
reading, and writing
Learning outcomes: The course aims to achieve learning goals related to both ethics and knowledge, for example
through lectures on themes such as just war and through discussions of the interface between economics and conflict.
Studens who wish to obtain an A or a B grade in this couse should display knowledge at level 3; that is, they should
display an ability to combine knowledge from different contexts and perspectives. General objectives: Students should
acquire an interdisciplinary understanding of international conflict and development problems and an understanding
of the links between natural, technical, and social dynamics of conflicts and development. Specific knowledge and
understanding: Students should, upon completion of the course, be able to: - identify and elaborate causal links within
different types of conflicts over natural resources - identify critical aspects of a conflict and locate it within an historical
context Specific skills: graduates of the course should be capable of: - quickly gathering relevant information about,
and building an outline of, different types of conflicts - using methods from different disciplines to generate useful and
lucid information about a given conflict - knowing where additional information is available and how such information
can be used Ethics and attitudes: a central objective is that students should learn to understand and appreciate the
foundations and nature of individual, social, and ethnic differentiation, and their implications for conflict origins, paths
and resolutions.
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: A-F
Assessment methods: Exam in ENGLISH ONLY. One term paper (40%) and a final oral exam (60%) constitute the
continuous evaluation.

EDS365  Coastal, Marine and Aquatic Resources
Kystsone, marine og akvatiske ressurser
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: Ian Bryceson/ Noragric
Start term: Autumn parallel
Terms: Autumn parallel  
Mandatory activities: One term paper (group work)
Type of course: The class will meet for four hours per week (two double hours). Most weeks will be devoted to lectures
and class discussions, but three weeks will be set aside for group-work and writing a mid-term paper.
Contents: Course contents - Integrated coastal zone management- Integrated aquatic resource and watershed
management - Resilience and vulnerability in coastal ecological and social systems - Tropical coastal ecosystems: coral
reefs, mangroves, seagrasses, etc. - Coastal fisheries: small-scale artisanal and large-scale industrial - Coastal aquaculture
systems: integrated polycultures and monocultures - Coastal tourism developments: rights and distribution of benefits -
Coastal pollution: impacts and control- Temperate and polar coastal and marine ecosystems - Temperate fisheries crisis
and aquaculture issues - Tropical lakes, rivers and wetlands: resource use and management - Freshwater aquaculture
systems- Freshwater fisheries management - Effects of globalisation on coastal and aquatic resources - Effects of climate
change and vulnerability to disasters - Traditional ecological knowledge and coastal/aquatic resource management
- Resilience of livelihoods, institutions and adaptive management approaches - Analytical approaches to studying
ecological-social coastal and aquatic systems - A range of international case studies - Examples of MSc research projects
addressing coastal and aquatic issues
Learning outcomes: \' Coastal and Aquatic Resource Management \' will provide a basis for understanding ecological
and social systems in coastal, marine and freshwater environments as the context for international developments within
fisheries, aquaculture, integrated coastal zone management and aquatic resource and watershed management. Key
ecological and social processes will be explained, and the positive and negative impacts of human interventions will be
discussed and analysed. Issues of sustainable and non-sustainable use of resources, livelihoods, conservation, rights,
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governance, and problems arising from conflicts of interest will be presented, with examples from different parts of the
world, and with a focus on the effects of increasing globalisation. A holistic approach and interdisciplinary perspectives
will be emphasised, incorporating the conceptual framework of linking social-ecological resilience and vulnerability.
Students will be shown how to use these concepts within an analytical approach for research projects that may also be
applicable to their own MSc projects.
Methods of examination: Final Written exam Grading: A-F
Assessment methods: Exam in ENGLISH ONLY. Written exam.
Examination aids: No calculator, specified other examination aids

EDS370  Gender and Development
Kjønn og utvikling
Credits: 5 Language:  English
Staff/institute: Ingrid Nyborg/ Noragric
Teachers: Several guest lecturers participate in teaching.
Start term: January block
Terms: January block  
Mandatory activities: 100% participation is required
Type of course: Ca. 60 hours, about 40 % lectures and 60 % guided individual work.
Contents: Engelsk:The course will include the following topics (can vary from year to year): Historical development
of concepts of gender. Gender in agriculture. Gender in rural development and resource management. Gender in
development discourse and policy. Gender and economics. Gender and Human Rights. Gendered methodologies and
analyses.
Learning outcomes: The course will introduce students to the concept of gender and development through
examining the gendered dimensions of agriculture and resource management. Particular attention is given to exploring
methodologies that allow for gendered analyses of social change.
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: A-F
Assessment methods: Exam in ENGLISH ONLY. The grade in the course is set on the basis of an individual term paper
assignment. The teacher can arrange oral defense of the term paper if needed for grading.

EDS371 

EDS372  Current Topics in Security Studies
Aktuelle tema innen sikkerhetsstudier
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: Stig Jarle Hansen/ Noragric
Start term: Autumn parallel
Terms: Autumn parallel  
The course is offered:  Even years
Prerequisites:  General knowledge of international issues, preferably undergraduate courses in relevant social sciences
Type of course: The course will go over 12 weeks and include 2 hours lectures per week.
Contents: The course deals with contemporary themes and issues such as security communities, \"securitization\", the
political economy of conflicts, state collapse and reconstruction, and migration and societal security. The course will
deal with traditional security studies and strategic studies, but this will be introduced to create a foundation for critical
approaches to security.
Learning outcomes: The course provides an advanced understanding of issues in international security since the
end of the Cold War. It focuses on security in relation to issues of force and power in international relations, and is
placed within the relevant theoretical and empirical contexts of contemporary debates. The students should be able to
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understand the theories of the Copenhagen school, the welsh school and Realists/ Liberalist approaches to security after
finishing the course.
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: A-F
Assessment methods: Exam in ENGLISH ONLY. Written examination (2 hours) will count 30 % and essay (15 pages)
on chosen topic (to be approved by the course responsible) will count 70 %.

EDS373 

EDS374 

EDS375  Advanced Readings in International Relations
Viderekommende emner i internasjonale studier
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: Benjamin de Carvalho/ Noragric
Teachers: Contact teacher: Benjamin de Carvalho (NUPI)
Start term: Autumn parallel
Terms: Autumn parallel  
Prerequisites:  General knowledge of international issues, preferably undergraduate courses in relevant social sciences.
Type of course: Lectures/seminars: 6 X 2 hours.
Contents: The course consists of six (6) compulsory lectures, of which one will be devoted to discussing term papers.
Student participation in the seminars is expected, generally in the form of individual presentation of course readings.
Learning outcomes: Advanced Readings in International Relations will be offered on different topics, depending on
student interest and teaching resources. Generally, the course will aim at introducing students to a topic not covered by
the curriculum, or offer in-depth understandings of topics already covered. In general, though, the level of the course will
be quite high, and a good mastery of the fundamentals of International Relations is essential
Methods of examination: Final Grading: A-F
Assessment methods: Exam in ENGLISH ONLY. Paper (6000 - 7000 words) on chosen topic (to be approved by the
course responsible) will count for 100% of the grade.

EDS376  Religion, Politics and Islam
Religion, politikk og Islam
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: Stig Jarle Hansen/ Noragric
Start term: Spring parallel
Terms: Spring parallel  
The course is offered:  Even years
Mandatory activities: 2/3 attendance
Prerequisites:  EDS374
Type of course: Nominal workload 48 hours of lectures and seminars. In addition the students do extensive reading and
individual studies, and write a term paper wich will amount to 252 hours. The total student working hours will be around
300 hours.
Contents: It will be given 10*2 lectures, and additional seminars.
Learning outcomes: Objective of course 1) The students will gain a good understanding of the main theories used to
explain religion and political islam 2)The students will gain knowledge on the most important religiously based islamic
political organisations
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Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: A-F
Assessment methods: Termpaper(15p) counts 40%, and final written exam, 2 hours, counts 60% of final grade

EDS377  Foreign Policy
Utenrikspolitikk
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: Benjamin de Carvalho/ Noragric
Teachers: Halvard Leira
Start term: Spring parallel
Terms: Spring parallel  
Mandatory activities: Participation in 75% of the lectures.
Type of course: 24 lecturing hours, 14 seminar hours, 262 hours for individual reading and writing of termpaper. Toal
hours of work load: 300 hours.
Contents: 12*2 lecturing hours, 7 seminars
Learning outcomes: 1. The students should obtain a deeper understanding of foreign politics, with Norway as case. 2.
Also learn how the foreign ministry functions. 3. Get Knowledge of the history of diplomacy.
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: A-F
Assessment methods: Term paper (15 pages) counts 40%, and final written exam counts 60% of final grade. Exam and
term paper must be written in ENglish

EDS378 

EDS379 

EDS380  International Organizations
Internasjonale organisasjoner
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: Benjamin de Carvalho/ Noragric
Teachers: Nina Græger
First time the course is offered:  AUTUMN
Start term: Autumn parallel
Terms: Autumn parallel  
Prerequisites:  General knowledge of international relations and international politics.
Type of course: 10 X 2 hours lectures and 2 X 2 hours seminars.
Contents: The course will provide empirical knowledge and a theoretically informed understanding of the role and work
of IOs, drawing on existing literature and debates about IOs as agents of or arenas for state power and IOs as agents in
their own right, including theories of international bureaucracies, advocacy networks, trans-governmental networks,
epistemic communities and communities of practice.
Learning outcomes: The course seeks to give an advanced, graduate-level introduction to the emergence, expansion
and influence of International Organizations, with an emphasis on the post-Cold War period. It will also provide a
good overview of the daily life of IOs, both global (esp. the UN, World Bank, ILO) and regional (esp. NATO, EU, AU,
OSCE), as well as of IO-IO cooperation and competition. Those who complete the course should be able to grasp the
role and power of IOs in the international order and in governing global politics in different policy fields.
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Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: A-F
Assessment methods: A final grade will be assigned at the end of the course. It will be based on two different
evaluations, both of which must be passed: A 2-hour school exam (30%) and an essay of 15 pages on a chosen topic (to
be approved by the course responsible) (70 %). Grading A-F. The language of all evaluations is ENGLISH

EDS381  Sovereignty and the State in International Relations
Suverenitet og staten i internasjonale relasjoner
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: Benjamin de Carvalho/ Noragric
Start term: Spring parallel
Terms: Spring parallel  
The course is offered:  Even years
Prerequisites:  General knowledge of international issues, preferably undergraduate courses in relevant social sciences.
Type of course: 6 X 2 hours seminars.
Contents: The course consists of six (6) compulsory lectures, of which one will be devoted to discussing term papers.
Student participation in the seminars is expected, generally in the form of individual presentation of course readings.
Learning outcomes: The course aims at providing students with an understanding of historical processes and
contemporary debates surrounding sovereignty. The first seminars will aim at broadening students understanding of the
historical emergence of the sovereign state, and its importance in international politics. In so doing, the course offers an
overview of the historical literature on state formation, linking this to classical texts on sovereignty. The second part of
the course introduces more contemporary takes on sovereignty and the role of the state in processes of globalization. The
level of the course is advanced, and a good mastery of the fundamentals of International Relations is essential.
Methods of examination: Final Grading: A-F
Assessment methods: Paper in ENGLISH ONLY. Paper (6000-7000 words) on chosen topic (to be approved by the
course responsible) will count for 100% of the grade. Grading A-F

EDS382  The Politics and Security of the EU
EUs sikkerhetspolitikk
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: Benjamin de Carvalho/ Noragric
Teachers: Nina Græger
First time the course is offered:  SPRING
Start term: Spring parallel
Terms: Spring parallel  
The course is offered:  Odd years
Prerequisites:  General knowledge of international issues, preferably undergraduate courses in relevant social sciences
Type of course: 6 X 2 hours seminar.
Contents: The course consists of six (6) compulsory lectures, of which one will be devoted to discussing term papers.
Student participation in the seminars is expected, generally in the form of individual presentation of course readings.
Learning outcomes: What characterises the EU as a political entity and actor? How does the EU differ from states
and non-state actors, and which theories can best capture the EU polity and EU actorness? What are the powers and
limitations of the union as a regional and global security actor in its own right? These are the key questions that the
module seeks to respond to. It pays special attention to the Common Security and Defence Policy and its institutions,
military and civilian crisis management operations the EU has been involved in, the EU\'s cooperation with other IOs in
various policy fields, as well as how the EU is using it\'s \'soft power vis-a-vis partners inside and outside of Europe. The
level of the course is advanced, and a good mastery of the fundamentals of International Relations is essential.
Methods of examination: Final Grading: A-F
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EDS384  Development and Environment in Practice, Tanzania
Utvikling og miljø i praksis, Tanzania
Credits: 15 Language:  English
Staff/institute: Kassim Athumani Kulindwa/ Noragric
Teachers: Academic staff from UMB and SUA, local guest lecturers
Start term: August block
Terms: August block  Autumn parallel  
Mandatory activities: Participation in seminars, execises and field trips. Five individual assignments, one individual/
group term paper.
Prerequisites:  BA/BSc in Social- or environmental science
Type of course: Approximately; lectures; 100 h, seminars, exercises and field; 200 h, individual studies; 150 h
Contents: Classes aim to develop students&amp;#8217; country specific knowledge and practical field and project
skills. During the course students will be required to define their own research project and to test out methodological
approaches to the problems inherent in these studies. Relevant readings from books, journals and other scientific
materials will be drawn on in order to enhance students&amp;#8217; understanding. Students will also be sent for field
work and tours to nearby field stations where it will be possible to observe ongoing conservation and management of
natural resources, and also undertake interviews. These will include selected villages in Morogoro rural, Kilosa and
Mvomero Districts including, Mikumi National Park.
Learning outcomes: The course has been designed to assist student preparation for the research work on their M.Sc.
thesis. In this field course students have the opportunity to test out theoretical learning about development theory and
methodology in a practical problem-based setting. At the end of the course the student should be able to: 1) Understand
and critically apply concepts and practices of development in the context of natural resource management; 2) Test key
concepts in development and resource management in the context of Tanzania; and 3) Apply qualitative and quantitative
research methods with relevance to development and natural resources management
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: A-F
Assessment methods: Student individual presentations/assignments; 50% and final individual/ Group term paper; 50%

EDS387  State and Civil Society in Development and Environmental Governance in India
Stat og sivilt samfunn i utvikling og miljøforvaltning i India
Credits: 15 Language:  English
Staff/institute: Darley Jose Kjosavik/ Noragric
Teachers: From Institute of Development studies (IDSJ), Jaipur: Surjit Singh, Mottilal Mahamallik, Kanchan Mathur,
Varsha Joshi, Mohana Kumar, K.N. Joshi, Kanchan Mathur, Purnendu S. Kavoori, Shobhita Rajagopal. From Noragric:
Darley Kjosavik and Sunetro Ghosal.
Start term: August block
Terms: August block  Autumn parallel  
Mandatory activities: 1. 80% attendance in the lectures, seminars and field visits 2. Submission of a brief write up
for each module related to the field visit. 3. Group work including data collection and anaysis, report writing and
presentation
Prerequisites:  Master level in environment studies, development studies and International relations
Credit reduction: -
Type of course: The course will consist of approx. 30 hours of lectures, 100 hours of field visits,30 hours of reflections
and writing field reports,120 hours of data collection-analysis-writing Research report and approx.150 hours of selfstudy.
Contents: The course consists of five modules: Introduction to Indian society and culture; Political organisation and
governance systems, Public policies and governance, Desert ecology and livelihoods; Social science methods and
research in India. The course will be conducted in four different locations in Rajasthan. Each module includes lectures
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and discussions, field visits,meetings with relevant actors/stakeholders, reflections and a brief write up by students. The
last module includes fieldwork for two weeks and report writing by students.
Learning outcomes: Knowledge and skills to work with rural and urban issues in development and environmental
governance;advanced understanding of the synergy between state and civil society organisations in India in
implementing development and environmental policies and programmes;developing skills in conducting field research in
a developing country context through hands-on fieldwork
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: A-F
Assessment methods: Participation in class discussions-10%, Fieldwork report and presentation - 40%, final written
exam (A-F; 50%).

EDS410  Doctoral Course in Environment and Development Studies
Doktorgradskurs i miljø- og utviklingsstudier
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: Randi Kaarhus/ Noragric
Teachers: Staff at Noragric and invited lecturers.
Start term: Autumn parallel
Terms: Autumn parallel  
Mandatory activities: Compulsory oral presentation and one written assignment, in addition to final term paper, and
active participation in at least 2/3 of the lectures/seminars.
Prerequisites:  Participants should hold a MA degree or equivalent. Participants should also be admitted to a PhD
programme.
Type of course: The course will be based on a series of 12 lectures, in addition to 2 seminars, participants\' own group
work and an intensive training seminar in adademic writing. A written submission is required during the course period,
in addition to the final term paper.
Contents: The lectures are given by highly competent scholars from Noragric/UMB, as well as from other academic
institutions. Together their lectures cover the wide range of topics that this course aims to address and discuss; topics,
themes and perspectives which candidates with a PhD in international environment and development studies need
to know about, and be able to assess and discuss. Parts 1 and 3 each wind up with a seminar opening up for active
contribution by the course participants. Part 2 is followed by an intensive writing section, organised to support the
writing of a compulsory written semester exercise.
Learning outcomes: The main objective of this introductory PhD course is to provide PhD candidates in international
environment and development studies with a broad and solid interdisciplinary basis for understanding environment-
development relations, together with insight into basic knowledge and critical approaches to development theory,
policies and practices, with due regard to the diversity and complexity of the real world. The course draws on research
and perspectives in both social and natural sciences, presenting theory and approaches that seek to integrate political,
economic, cultural and ecological dimensions of change at macro, meso and micro levels.
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: Pass/Fail
Assessment methods: Exams and papers only in English.

EDS415  Research Methodology in Development Studies
Forskningsmetodologi i utviklingsstudier
Credits: 5 Language:  English
Staff/institute: Randi Kaarhus/ Noragric
Teachers: Randi Kaarhus, Arild Vatn, Pål Vedeld, and external lecturers (Svein S. andersen, BI, Jan Pedersen FAFO
and/or others)
Start term: January block
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Terms: January block  Spring parallel  
Mandatory activities: The students must submit a preliminary paper before the first lecture and participate in at least 80
% of the lectures.
Prerequisites:  Participants must hold a Master\'s degree or equivalent. They must also have been admitted to a PhD
programme, and have formulated a research proposal which can be further developed.
Credit reduction: No
Type of course: 16 hours of lectures and 10 hours group work
Contents: Engelsk:The main objective of the course is to provide course participants with a basic understanding of some
of the key challenges of research design in development studies, with an emphasis on the use of qualitative research
methods. This also involves addressing the challenges of research design in development studies as an interdisciplinary
field. The course aims to provide a link between general methodological principles and challenges, and the selection and
use of a set of research methods and tools for data collection in a PhD research project. In mono-disciplinary research
within a traditional academic discipline, the methods of data collection are often given. In development studies, as an
interdisciplinary field, many of the methodological choices in a research project do not have a standard answer, and need
to be made explicit, discussed and reflected upon. The course will offer an opportunity for such discussions, and will also
address the relationship between epistemology, theoretical perspectives, research questions, and tools of data collection
and analysis. In concretising the use of research methods, the course will focus more specifically on fieldwork research,
case studies and qualitative interviews.
Learning outcomes: Knowledge: About the relationship between theoretical perspectives and research methods in
Development studies. Abilities: Be able to develop a good and feasible research design for a PhD proejct. General
competence: A better understanding of how to use qualitative methods in research. Course participants will be
challenged to think more systematically on how they choose and define units of data collection and analysis. Participants
will also have the opportunity to discuss basic elements in their own research design in smaller groups.
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: Pass/Fail
Assessment methods: Exam in ENGLISH ONLY. A final term paper (8-10 pages).

EDS422  Thor Heyerdahl Summer School in Environmental Governance: Governance of
local resources
Thor Heyerdahl Summer School in Environmental Governance: Governance of local resources
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: Arild Vatn/ Noragric
Teachers: -
First time the course is offered:  SPRING
Last time the course is offered: VÅR SPRING
Start term: June block
Terms: June block  
The course is offered:  Other - The course is only offered in 2014.
Mandatory activities: -
Prerequisites:  Master degree. Participants should be PhD students or have a PhD degree.
Credit reduction: -
Type of course: -
Contents: -
Learning outcomes: -
Methods of examination: Final Grading: Pass/Fail
Assessment methods: -

EIE100  Innføring i eiendomsfag II
Introduction to Real Estate II
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Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Einar A. Hegstad/ ILP
Medvirkende lærere: Håvard Steinsholt, Hans Sevatdal, Sølve Bærug
Startperiode: Augustblokk
Perioder: Augustblokk  Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: 
Overlapping og studiepoengreduksjon: Stp.red. EIE101 5 sp EIE225 5 sp EIE226 5 sp
Strukturert undervisningstid: Augustblokk: Se APL100, som er den første delen av EIE100. Høstparallell:
Forelesninger: 50 timer. Øvingsoppgaver og tilbakemelding på disse.
Innhold:  Augustblokk: Se APL100, som er den første delen av EIE100. Høstparallell: Emnet har fem hovedtema:
1) Eiendomsteori. 2) Eiendomsforhold, eiendomsgeografi og jordpolitisk regelverk. 3) Verdsetting av fast eiendom.
4) Ekspropriasjon og jordskifte. 5) Eiendomsdanning og eiendomsregistrering. Temaene foreleses hver for seg med
obligatoriske øvingsoppgaver som skal løses ved eget studium. Det gis tilbakemelding på besvarelsene.
Læringsutbytte: Augustblokk: Se APL100, som er den første delen av EIE100. Høstparallell: Studentene skal
tilegne seg kunnskap om: 1) Grunnleggende eiendomsteori og eiendomsteoretiske begrep. 2) Eiendomsforhold og
eiendomsgeografi i Norge. 3) Hovedtrekkene i det jordpolitiske lovsystemet. 4) Hovedprinsipper for verdsetting og
kjennskap til ulike takster i lovverket, samt kunne gjennomføre enkle kalkyler. 5) Hovedtrekk ved ekspropriasjon. 6)
Hva jordskifte er, vilkårene for å holde jordskifte og planarbeid ved jordskifte. 7) Hovedtrekk ved eiendomsdanning og
eiendomsregistrering i Norge.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Augustblokk: Se APL100, som er den første delen av EIE100. Høstparallell: 5 obligatoriske øvingsoppgaver.
Én i hvert av emnets hovedtemaer. Alle oppgaver må være bestått.

EIE101  Innføring i eiendomsfag I
Introduction to Real Estate I
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Einar A. Hegstad/ ILP
Medvirkende lærere: Håvard Steinsholt, Hans Sevatdal, Sølve Bærug
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: 
Overlapping og studiepoengreduksjon: Stp.red. EIE100 5 sp EIE225 5 sp EIE226 5 sp
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: 50 timer. Øvingsoppgaver og tilbakemelding på disse.
Innhold:  Emnet har fem hovedtema: 1) Eiendomsteori. 2) Eiendomsforhold, eiendomsgeografi og jordpolitisk
regelverk. 3) Verdsetting av fast eiendom. 4) Ekspropriasjon og jordskifte. 5) Eiendomsdanning og eiendomsregistrering.
Temaene foreleses hver for seg med obligatoriske øvingsoppgaver som skal løses ved eget studium. Det gis
tilbakemelding på besvarelsene.
Læringsutbytte: Studentene skal tilegne seg kunnskap om: 1) Grunnleggende eiendomsteori og eiendomsteoretiske
begrep. 2) Eiendomsforhold og eiendomsgeografi i Norge. 3) Hovedtrekkene i det jordpolitiske lovsystemet. 4)
Hovedprinsipper for verdsetting og kjennskap til ulike takster i lovverket, samt kunne gjennomføre enkle kalkyler. 5)
Hovedtrekk ved ekspropriasjon. 6) Hva jordskifte er, vilkårene for å holde jordskifte og planarbeid ved jordskifte. 7)
Hovedtrekk ved eiendomsdanning og eiendomsregistrering i Norge.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: 5 obligatoriske øvingsoppgaver. Én i hvert av emnets hovedtemaer. Alle oppgaver må være bestått.

EIE105  Kart- og landmålingslære
Introduction to Mapping and Surveying
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
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Emneansvarlig/institutt: Eivind Hasseldokk Ramsjord/ ILP
Medvirkende lærere: Øystein Bjerva, Tor Eldar Veie, lærekrefter fra Jordskifteretten, Statens vegvesen, Statens
kartverk
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Alle øvinger er obligatoriske
Forutsatte forkunnskaper:  EIE101
Strukturert undervisningstid: 25 timer forelesning og 25 timer programmerte øvinger, 50 timer selvstendig arbeid med
arbeidøvinger, 50 timer eget arbeid (lesing).
Innhold:  Forelesninger. Øvingsarbeider i kartforståelse (innendørs og utendørs) Øving i GPS-måling. Avsluttende,
oppsummerende hjemmeesksamen.
Læringsutbytte: Studenten skal kjenne sentrale termer, begreper og systemer innen landmåling og kartlegging
relevant for eiendomsfaglig arbeid; relevante kartreferansesystem, projeksjoner, koordinatsystem, mv., ulike måle-
og beregningsmetoder innen eiendomslandmåling, med særlig vekt på GPS.Studenten skal kunne forstå historiske
eiendomskart. Studentene skal være kjent med prinsippene bak rekonstruksjon av eiendomsgrenser og systemene for
registering og dokumentasjon av eiendomsgrenser. Studenten skal ha utprøvd eiendomsmåling ved hjelp av GPS.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Godkjent rapport fra øvinger i generell kartforståelse og forståelse av eiendomsinformasjon (ute)
Godkjent rapport fra øvinger i forståelse av historiske eiendomskart (inne) Øving i bruk av GPS. Oppsummerende
hjemmeeksamen.

EIE200  Eiendomsregistrering og eiendomsdanning
Land Administration
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Einar A. Hegstad/ ILP
Medvirkende lærere: Kartverket
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: 5 obligatoriske øvingsoppgaver, 1 dags obligatorisk utferd, obligatorisk oppmøte på datalab..
Forutsatte forkunnskaper:  EIE100
Strukturert undervisningstid: 40 timer forelesning, 8 timer lab, 8 timer utferd.
Innhold:  For å kunne gå opp til skriftlig eksamen, må 5 obligatoriske øvingsoppgaver være innlevert og godkjent, samt
at det er en dags obligatorisk utferd. Det er også obligatorisk oppmøte på datasal to ganger som omhandler føring av
matrikkelen. Emnet evalueres med karakter, basert på skriftlilg eksamen, øvingsoppgavene ikke inngår i karakteren.
Læringsutbytte: Emnet ligger på mellomnivå og har følgende hovedtema: I. Plan og bygningsloven som rammevilkår
for eiendomsdanning. II. Den norske eiendomsregistreringens historie. III. Om matrikkelen og matrikkelloven IV.
Om grunnboka og tinglysing. V. Føring av matrikkelen. VI. Eiendomsdanning og registrering som ledd i jordskifte.
Læringsmålet er at studentene skal få innsikt i hovedtrekkene og spesifikke utvalgte emner på hvert av temaene.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Spesifiserte andre hjelpemidler.

EIE202  Eiendomshistorie
History of Property Right and Tenure Systems
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Håvard Steinsholt/ ILP
Medvirkende lærere: Håvard Steinsholt, Hans Sevatdal, Erling Berge
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Utferd 1/ dag
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Strukturert undervisningstid: Ca. 20forelesingar.
Innhold:  Det blir forelest i følgjande tema: 1. Innleiing - eigedomsteori 2. Allmenn historisk ramme 3. Jordeige
og jordleige i mellomalderen og utetter 4. Garddelinga 5. Overgangen til bondesjølveige 6. Husmannsskipnaden 7.
Småbrukspolitikken og bureisinga på 18- og 19-hundretalet, og utviklinga i eige- og leigeforholda i landbruket frå
1945 til i dag 8. Hovuddraga i utviklinga av eigedomsregistersystema i Norge 9. Teigdeling, sameiger og allmenningar.
Jordskfifte. 10. Urban eigedomshistorie 11. Trekk frå eigedomshistoria i Finnmark
Læringsutbytte: Studentane skal kjenne til viktige utviklingsliner og fakta i norsk eigedomshistorie, i ulike landsdelar
og i bygd og by, som underlag for profesjonsutøving i eigedomsfag og arealplanlegging. Dei skal kjenne til dei
viktigaste utviklingslinene i tid og rom m.o.t. dei tema som blir tatt opp, i samsvar med emneoversikten. Dei skal kjenne
hovuddraga i norsk historisk eigedomsgeografi, og dei skal kunne bruke og forstå dei mest vanlege dokumenttypane
i eigedomsfaget, så som kjøpekontraktar, skøyter, delingsforretningar, utskiftingsforretningar og kart, i sin historiske
samanheng.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftleg prøve: 3,5 timar.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

EIE222  Verdsetting av fast eiendom
Evaluation
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Sølve Bærug/ ILP
Medvirkende lærere: Håvard Steinsholt
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Heldags utferd.
Forutsatte forkunnskaper:  BUS100, EIE100 eller tilsvarende.
Strukturert undervisningstid: 50 timer forelesning og en dags obligatorisk utferd. 10 timer strukturert fellesveiledning
i prosjektoppgaven(e)
Innhold:  Grunnleggende teori (forelesninger) om verdsetting, verdimål: ca. 35 %. Praktisk verdsetting av
boliger, næringseiendommer, jord, skog, bygninger, utmark mm., verdsetting av hel eller deler av eiendom ved
markedstransaksjoner: ca. 60 %. Ulike tilgrensende temaer som eierskifte, festeavtaler mv.: ca. 5 % . Forelesninger om
praktisk verdsetting er koordinert med arbeid med prosjektoppgave(r).
Læringsutbytte: Studenten skal kunne de vanligste praktiske teknikkene for verdsetting av eiendom i de vanligste
verdsettingssituasjonene. Videre skal studenten kjenne til de viktigste faktorene for en eiendoms verdi. Studenten skal
kunne kritisk vurdere en utført verdivurdering, herunder vite om vanlige svakheter ved slike vurderinger. Studenten
skal selv kunne utføre en verdivurdering av en eiendom med støtte av sakkyndig kunnskap på bygningsmassen og
spesialområder. Studenten skal vite om de etiske sidene ved en verdivurdering.
Eksamensform: Avsluttende Karakterregel: A-F
Eksamen: Gruppearbeid.

EIE302  Jordskiftearbeid
Land Consolidation, Law and Techniques
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Øystein Jakob Bjerva/ ILP
Medvirkende lærere: Erik Nord, Hans Sevatdal, Sølve Bærug, Svein Bakka.
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  Juniblokk  
Obligatoriske aktiviteter: Øvinger, samt deltakelse i juniblokka. Innleveringene evalueres med godkjent/ikke godkjent
Forutsatte forkunnskaper:  EIE101, EIE222, JUS311.
Strukturert undervisningstid: Ca. 30 timer forelesinger. Ca. 30 timer veiledet øvingsarbeid. Ca. 100 timer
øvingsarbeid.
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Innhold:  Emnet inneholder 4 hoveddeler: 1. Forelesinger i jordskiftelov 2. Forelesninger i materielt jordskifte/
problemanalyse- og løsning ved jordskifte 3. Øvinger med innlevering (første innlevering allerede i 2. uke) 4. Skogskifte
m. standskogoppgjør. Dette temaet blir behandlet intensivt over ca ei uke i blokkperioden.
Læringsutbytte: Studentene skal kjenne begrep og regler i jordskifteloven og kjenne framgangsmåte og begreper
ved jordskifte. Studentene kunne identifisere skal mestre de mest brukte teknikker og takseringsmetodene til senere å
kunne arbeide profesjonelt med jordskifte. Som del av dette skal studenten ha møtt eksempler på konflikter og etiske
problemstillinger som slike saker kan inneholde.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig prøve (3,5 timer).
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Spesifiserte andre hjelpemidler.

EIE304  Feltarbeid i eiendomsfag
Field Work in Property Subjects
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Einar A. Hegstad/ ILP
Medvirkende lærere: Øystein J. Bjerva
Startperiode: Augustblokk
Perioder: Augustblokk  Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Aktiv deltaking i heile feltarbeidet, i grupperarbeidet og i den munnlege presentasjonen for
alle grupper.
Forutsatte forkunnskaper:  EIE226, EIE222, EIE302, JUS311, JUS320.
Strukturert undervisningstid: 35 timar feltarbeid m. rettleiing. 6 timar gruppebasert rettleiing. 1 time presentasjon m.
tilbakemelding (+ 3 timar som kritikarar til andre gruppers presentasjonar).
Innhold:  Blokkundervisning i veke 35. Ca. 3 stp i blokk. Ca. 2 stp i parallellundervisning.
Læringsutbytte: Etter gjennomført emne kan studentane: a) Utføre reell eigedomsfagleg datainnsamling gjennom
observasjon, intervju, dokumentstudier mm., og lage analysar på dette grunnlaget. b) Bruke den strukturerte samtalen
med aktørane (grunneigarar, rettshavarar og andre aktørar) som arbeidsverktøy. c) Arbeide i grupper.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Prosjektoppgåve.

EIE305  Individuell fordypningsoppgave (litteraturstudium) i eiendomsfag
Individual Specialisation (literature study) in Land Consolidation and Related Subjects
Studiepoeng: 10 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Erling Berge/ ILP
Medvirkende lærere: Hans Sevatdal
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  Vårparallell  
Emnet tilbys:  Ved oppmelding
Obligatoriske aktiviteter: Munnleg presentasjon av eige arbeid, og deltaking i alle dei andre sine presentasjonsseminar.
Forutsatte forkunnskaper:  Minst 180 studiepoeng.
Strukturert undervisningstid: Minimum 6 timar individuell rettleiing per student. Obl. deltaking i
presentasjonsseminar, omfang er avhengig av antal studentar, ettersom kvar student har 1 time til disposisjon.
Innhold:  Emnet er bygd opp som følgjer: 1. Drøfting av tema og litteratur mellom student og rettleiar. 2. Skriving med
rettleiing etter behov. 3. Munnleg presentasjon.
Læringsutbytte: a) Bruke litteratur til å kaste lys over ei fagleg problemstilling i eigendomsfaget. b) Skrive ei
profesjonell fagleg utreiing.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
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Eksamen: Skriftleg oversikt of litteraturen på leselista med fokus på eit tema studenten vel og i samsvar med etablerte
standardar for akademisk skriving.

EIE306  Konfliktbehandling, prosjekt- og prosesstyring
Mediation, Management of Projects and Planning Processes
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Berit Nordahl/ ILP
Medvirkende lærere: August E. Røsnes, Hans Sevatdal, Jørn Rognes, Berit Nordahl m.fl.
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Klasseøvinger og seminar i forhandlingsteknikk. Innlevering av semesteroppgave (denne må
være godkjent før gjennomføring av avsluttende eksamen).
Forutsatte forkunnskaper:  APL250 for BY-REG studenter og EIE100/101 for EIE og EIEUTV studenter, samt
JUS201, JUS220 (for alle)
Strukturert undervisningstid: 1. Forelesninger: 26 t. 2. Seminarer, kollokvier, klasseøvinger: 20 t. 3. Obligatorisk
individuelt øvingsarbeid: 80 t.
Innhold:  Når emnet har fått betegnelsen konfliktbehandling, prosjekt- og prosesstyring er det fordi de prosessene
og prosjektene vi arbeider med ofte er preget av konflikt i en eller annen form, i alle fall når vi tolker begrepet
konflikt utvidende, i betydningen interessemotsetninger. Tematisk har emnet tre hovedkomponenter: (1) Teoritilfang,
vesentlig institusjonell teori og teori om transaksjonskostnader, forstått som strategiske elementer som virker ledende
på aktørers adferd i de prosesser som utgjør emnets kjernedeler. (2) Metoder og fremgangsmåter for håndtering
av konflikter, samt organisering av prosjekter for gjennomføring av tidsavgrensede oppgaver. Ledelse, prosjekt-
og prosesstyring, innen areal-/byplanlegging og eiendomsfag. (3) En viktig forutsetning i emnet er følgende: De
prosesser og prosjekter det her er tale om er slike som profesjonene innen våre fag normalt er involverte i, og som
studentene forutsettes å ha basiskunnskap om på dette nivået. Noe repetisjon og sammenfatning av kunnskap fra
tidligere emner som danner grunnlag for dette emnet. Det kan her bli aktuelt med individuelle opplegg i form av
litteratur som må leses. Innføring i teorigrunnlag, bl. a. om institusjoner og transaksjonskostnader som rammevilkår for
konfliktbehandling og prosesstyring. For noen studenter vil dette også ha karakter av gjenoppfriskning. Stikkord for
innhold: Teoretisk og praktisk metodekunnskap i konflikthåndtering: a. Innføring i forhandling seminar med øvinger
(obligatorisk) b. Forhandlinger som integrert strategi for verdiskaping i et marked. c. Forhandlinger med utgangspunkt
i forvaltningsbasert/domstolsbasert beslutningsmakt/myndighetsutøvelse. d. Forhandlinger som mekanisme for
fordeling av retter og plikter med henblikk på å oppnå fornuftige løsninger. e. Megling f. Høringer og ulike former for
strukturert informasjonsformidling Prosjektorganisering og beslutningsprosesser g. Prosjektarbeid i alminnelighet h.
Prosjektorganisering og samhandling i. Prosjektledelse og -styringsverktøy
Læringsutbytte: For studentene er læringsmålet etter fullført emne at de skal kjenne de viktigste metodene for:
Konfliktbehandling i form av forhandling, megling, strukturerte høringer vurdert i forhold til konfliktens art samt
organisatoriske og institusjonelle forutsetninger for beslutningsprosessen. Ledelse av forskjellige beslutningsorienterte
prosesser innenfor rammene av en profesjonell utøvelse av planlegging og eiendomsfag. I dette ligger også metoder og
fremgangsmåter for organisering og ledelse av prosjekter i forbindelse med myndighetsutøvelse og innenfor offentlige
organisasjoner. Etter fullført emne skal studentene ha ervervet seg basisferdigheter for: (1) Profesjonell deltakelse
i håndtering av konflikter med særlig vekt på forhandling, megling og høringer. (2) Planlegging og etablering av
prosjektorganisasjoner. (3) Prosjekt og prosessledelse.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig avsluttende eksamen.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

EIE310  Eiendomsmarked og analyse
Property Market and Analysis
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Sølve Bærug/ ILP
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Medvirkende lærere: Berit Nordahl og Eksterne forelesningskrefter.
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Prosjektarbeid i grupper Presentasjon av prosjektarbeid Utferd
Forutsatte forkunnskaper:  Grunnleggende kompetanse innen investeringsanalyse, makroøkonomiske emner,
markedsanalyse.
Strukturert undervisningstid: Ca 40 timer forelesninger. Ca 10 timer fellesveiledning knyttet til prosjektarbeid.
Innhold:  1. Introduksjon til det norske eiendomsmarkedet. Kort om planens betydning for eiendomsverdiene.
Eiendomsutvikling som prosess 2. Gjesteforelesninger fra ulike eiendomsutviklingsaktører bl.a. innen næring og bolig,
tomtesøk og eiendomsutvikling i en kommune 3. Markedsanalyse i et lokalt område (selvstudium, 2-4 t forelesning)
Læringsutbytte: Studenten skal ha oversikt over eiendomsmarkedet i Norge inkludert de ulike delmarkeder. Studenten
skal kjenne til de viktigste faktorene som spiller inn på eiendomsmarkedene, og kunne gjøre analyser av lokale
eiendomsmarkeder. Studenten skal kjenne til eiendomsutvikling som prosess.
Eksamensform: Avsluttende Karakterregel: A-F
Eksamen: Prosjektoppgave. Studenten skal i prosjektoppgaven gi en oversikt over eiendomsmarkedet inkludert
delmarkeder i et eksempelområde, og vise evne til selvstendig analyse av dette markedet med de verktøy som presenteres
i emnet.

EIE311  Eiendomsutvikling, kalkyle og verdsetting
R E Dev.
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Sølve Bærug/ ILP
Medvirkende lærere: eksterne lærerkrefter
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Prosjektarbeid i grupper. Prosjektrapporten skal være godkjent. Presentasjon av
prosjektarbeid.
Forutsatte forkunnskaper:  BUS133 Excel for økonomer, BUS220 Investering og finansiering, TBA270 Byggesak og
prosjektadministrasjon, EIE310 Eiendomsmarked og analyse.
Strukturert undervisningstid: Ca 40 timer forelesninger. Ca 10 timer fellesveiledning knyttet til prosjektarbeid.
Innhold:  Introduksjon til kontantstrømsanalyse og nåverdiberegninger av eiendomsutviklingsprosjekter.
Avkastningskrav og diskonteringsrente. Avansert verdsetting på mikronivå. Gearing og praktisk finansiering. Portefølger
i eiendomsmarkedet. Realopsjoner. Utleiestrategier.
Læringsutbytte: Studenten skal kunne anvende økonomiske metoder og kalkyler for avansert analyse av
eiendomsutviklingsprosjekter
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: 

EIE320  Ekspropriasjon og grunnerverv
Expropriation, Compulsory Purchase
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Håvard Steinsholt/ ILP
Medvirkende lærere: Sølve Bærug.
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  Januarblokk  
Obligatoriske aktiviteter: Utferd, 1 dag.
Forutsatte forkunnskaper:  EIE101, JUS100, JUS220
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: 60 timer. Seminarer o.l.: 30 timer. Utferd: 10 timer. Gruppeoppgave: 90
timer.
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Innhold:  Emnet består av en forelesningsrekke i perioden september - november. Undervisningsperiode 2 vil bli preget
av gjesteforelesere, avgrensede seminarer og øvinger. Gruppeoppgaven vil bli utlevert i oktober-november. Veiledning
og gjennomføring av arbeidet vil vesentlig skje i undervisningsperiode 3. Innlevering i uke 4. 1 dags obligatorisk utferd
vil bli holdt i undervisningsperiode 3, eventuelt i perioden oktober - desember.
Læringsutbytte: Kjenne begreper og prosesser om ekspropriasjon for profesjonelt å kunne arbeide med ekspropriasjon
og minnelig grunnerverv - dokumentert via emnets semesterarbeid. Ha forståelse av prosesser, begreper og
sammenhenger som gjør studenten i stand til å gå kvalifisert inn i samtaler der dette, direkte eller indirekte, står sentralt;
i det videre studiet og seinere profesjonelt. Gi innblikk i de etiske problemer og forhandlingsproblemer som preger
ekspropriative inngrep. Gi trening i profesjonell analyse, syntese samt språklig og tallmessig behandling av komplekse
problemstillinger. Gi operativ kunnskap om verdsetting av fast eiendom generelt. Gi trening i en form for studium
som er særlig relevant for siste del av studiene. Studenten skal etter kort tid profesjonelt og etisk kunne arbeide med
(gjennomføre) grunnerverv, herunder: Ha et profesjonelt forhold til juridisk og erstatningsmessig problematikk knyttet
til forholdet mellom (offentlig) regulering/arealinngrep og eiendomsrett. Kjenne og kunne anvende de juridiske og
økonomiske standarder som gjelder dette området. Kunne vurdere og gi kvalifiserte anslag over prosesskostnader og
erstatningsnivåer ved grunnerverv. Delta i faglig diskusjon som nevnt over. Lære arbeidsformer og stoffhåndtering
av særlig betydning for siste del av studiet. Studenten skal kunne mestre de ekspropriasjonsrettslige og naborettslige
standarder som gjelder i Norge. Dette antyder sammen med folkesretten lovgivingens etiske grensedragninger. I
tillegg skal studenten ha innblikk i hvilke kommunikasjonsmessige og følelsesmessige problemer som kan oppstå ved
grunnerverv - og hørt praktikeres tilnærminger til løsninger av slike problemer. Studentene skal være gjort kjent med
utarbeidede etiske retningslinjer innenfor bransjen.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Selvstendig arbeid (gruppearbeid). Arbeid skjer under veiledning i undervisningsperiode 3. Innleveringsfrist
er mot slutten av uke 4.

FEP201  Sykdommer og skadedyr på trær
Diseases and Pests on Trees
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Halvor Solheim/ INA
Medvirkende lærere: Paal Krokene.
Startperiode: Juniblokk
Perioder: Juniblokk  
Obligatoriske aktiviteter: Øvelser og ekskursjoner.
Strukturert undervisningstid: Opp til 8 timer per dag med forelesninger, øvelser og ekskursjoner.
Innhold:  Entomologidelen: Emnet gir en beskrivelse av de viktigste skadeinsektene på sentrale treslag, deres biologi og
økologiske faktorer som bestemmer deres bestandsnivå. Videre omtales ulike tiltak for å forebygge og begrense skadene.
Det gis en kort oversikt over insektenes betydning for det biologiske mangfoldet i skogen, og hvordan skogbrukets
disposisjoner påvirker dette mangfoldet. Patologidelen: Emnet gir en generell oversikt over de vanligste skader og
sykdommer på levende trær; skader med fysisk eller kjemisk årsak, inkludert klimaskader og forurensningskader. Vi vil
ta for oss soppsykdommer i blomster, blad, skudd, greiner, stamme og røtter.
Læringsutbytte: Lære å kjenne de viktigste skadene på trær, med hovedvekt på våre viktigste skogstrær. Vi tar for oss
både abiotiske skader og biotiske skader forårsaket av sopper og insekter. Det legges vekt på symptomer, livssyklus og
praktiske mottiltak.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) teller 70%, test av symptomer og årsaker i løpet av kurset teller 30%.
Alle deleksamener må være bestått for å få bestått i emnet.

FHV200  Folkehelsevitenskap
Public Health Science
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Studiepoeng: 15 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Grete Grindal Patil/ ILP
Medvirkende lærere: Jorid Grimeland, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) med flere.
Startperiode: Augustblokk
Perioder: Augustblokk  Høstparallell  
Forutsatte forkunnskaper:  Relevante studier tilsvarede opptak til M-FOL
Strukturert undervisningstid: Emnet er samlingsbasert. Ca. 3 uker heltid med felles samlinger (forelesninger og
seminarer).
Innhold:  Del 1 #Historiske og kulturelle perspektiver på helse, sykdom og skade #Helsefremmende og forebyggende
arbeid i et historisk og fremtidsrettet perspektiv #Folkehelsen nasjonalt og internasjonalt #Faktorer som påvirker helse
#Salutogenese og patogenese #Etikk, medias rolle og brukermedvirkning og brukerperspektiv Del 2 #Rammebetingelser
og organisering av folkehelsearbeid i offentlig og privat sektor #Lover og forskrifter, politiske beslutningsprosesser og
konsekvenser, saksbehandling og utredning, plansystemet og planprosesser som rbeidsverktøy #Universell utforming
#Tverrfaglig og sektorovergripende arbeid (uni-, multi,- inter- og tranprofesjonell) #Miljørettete, befolkningsrettete og
individrettet strategier i folkehelsearbeid, brukerperspektiv og brukermedvirkning #Mestring og sårbarhet #Kartlegging
og konsekvensanalyse #NGO (Non Govermental Organisations) og lokalt folkehelsearbeid
Læringsutbytte: Hovedmål # Studenten skal ha en overordnet forståelse av hva folkehelsearbeid er, og hvordan lokale
forhold har betydning for helsen og trivsel i befolkningsgrupper, samt å kjenne strategier i folkehelsearbeid lokal,
regionalt og på et overordnet nivå. Del 1 Samfunn, miljø og helse Læringsmål: Studenten skal kunne -ulike forståelser
av begrepene helse og sykdom, folkehelsearbeid, helsefremmende og forebyggende arbeid, og knyttet til individ-,
befolknings- og miljørettet arbeid -gjøre rede for folkehelsen og helsedeterminanter knyttet til samfunn, kultur, miljø og
individ gjennom ulike perspektiver på helse, sykdom og skade i fortids-, nåtids- og fremtidsperspektiv -gjøre rede for og
anvende sentrale politiske, økonomiske og juridiske føringer, i det offentlige og i arbeidslivet -identifisere og vurdere
etiske problemstillinger og dilemmaer i et menneskerettighetsperspektiv innen folkehelsearbeid Del 2 - Folkehelsearbeid
Læringsmål: Studenten skal kunne -drøfte teorier og modeller innen helsefremmende og forebyggende arbeid for å
implementere holdnings- og adferdsskapende tiltak der nettverksarbeid inngår -reflektere over begrepene natur og
miljø og hvordan naturbaserte tiltak kan integreres i helsefremmende arbeid -gjøre rede for prinsipper og ideologi i
universell utforming for å fremme inkludering og deltakelse -ta utgangspunkt i en intervensjon og redegjøre for hvordan
en planlegger, gjennomfører og evaluerer en intervensjon i samarbeid med relevante sektorer, offentlig og privat. Vurder
kostnad/nytte og kostnad/effekt relevant for intervensjonen.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Muntlig eksamen og gruppeoppgave, teller henholdsvis 2/3 og 1/3 av karakter.

FHV220  Epidemiologi og geografiske informasjonssystemer
Epidemiological Methods in Public Health Sciences
Studiepoeng: 15 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Grete Grindal Patil/ ILP
Medvirkende lærere: Håvard Tveite (GIS)
Startperiode: Januarblokk
Perioder: Januarblokk  Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: GIS-øvinger. Obligatoriske krav
Forutsatte forkunnskaper:  UMB-VIT (HiOA) og UMB-FORSK (HiOA) eller tilsvarende. STAT100 eller tilsvarende.
Overlapping og studiepoengreduksjon: GIS, praktisk introduksjon (LAD102/GMGI101), 5 sp.
Strukturert undervisningstid: (Januarblokk: 3 uker med forelesninger og GIS-øvinger pluss eksamensdagen.)
Vårparallellen: 4 samlinger á 3-5 dager med forelesninger og øvinger.
Innhold:  - Grunnleggende begrep innen faget epidemiologi - Demografi - Design av epidemiologiske undersøkelser -
Kritisk analyse av epidemiologisk informasjon - Geografiske informasjonssystemer (GIS) som arbeidsverktøy - Generell
innføring i GIS - Geografisk epidemiologi og GIS - GIS som planverktøy - Case studier med bruk av statistisk program
og GIS - Etikk
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Læringsutbytte: Etter endt emne skal studenten: - ha en grunnleggende forståelse av faget epidemiologi, epidemiologisk
studiedesign og demografi - kunne utføre enkle epidemiologiske analyser med de mest vanlige epidemiologiske
metodene - kjenne kilder til og validitet på aktuell databaseinformasjon og kjenne metoder for å koble dette til
informasjon om demografi, eksponering og helseutfall - kjenne til teorier, begrensninger og praktisk anvendelse
av geografiske informasjonssystemer (GIS), romlige dataanalyser og utføring av dette i praksis. - kjenne til andre
bruksområder for GIS som verktøy. - kunne utføre romlige epidemiologiske analyser, visualisere resultat på kart og
grafer - kunne lese, tolke og diskutere epidemiologisk litteratur - kunne problematisere etiske problemstillinger innen
faget epidemiologi
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Eksamen består av semesteroppgaver og skriftlig eksamen (semesteroppgaver teller en tredjedel av karakter
og skriftlig slutteksamen teller 2 tredjedeler).

FHV300  Aktivitetsvitenskap - helsefremmende opplevelser og aktiviteter
Occupational Science - Health Promoting Activity
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Ruth Kjærsti Raanaas/ ILP
Medvirkende lærere: Ruth Kjærsti Raanaas og andre. Lærere fra Høgskolen i Oslo og Akershus er involvert.
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  Juniblokk  
Obligatoriske aktiviteter: Semesteroppgave med muntlig presentasjon. Langsgående skriftlig eksamensoppgave
inkluderer innlevering av problemstilling, veiledning i gruppe og muntlig presentasjon av eksamensoppgaven.
Forutsatte forkunnskaper:  FHV200, UMB-VIT (HiOA) og UMB-FORSK (HiOA).
Strukturert undervisningstid: Emnet er samlingsbasert. Ca. 2 uker heltid med felles samlinger (forelesninger og
seminarer).
Innhold:  Følgende tema vil vektlegges: # Aktivitetsvitenskap # Aktivitet og deltakelse - betydning for fysisk, psykisk
og sosial helse # Menneskelig aktivitet i relasjon til natur og miljø # Aktivitet i et kulturelt perspektivet
Læringsutbytte: Etter avlagt eksamen i emnet skal studenten: # ha kunnskap om forholdet mellom aktivitet og helse
# ha kunnskap om menneskelig aktivitet i relasjon til ulike miljø # ha generell kompetanse om etiske problemstillinger
innen aktivitet og helse # ha ferdigheter i bruk av relevant kunnskap i konkrete prosjekter
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Individuell oppgave teller 100%.

FHV310  Aktivitetsvitenskap - Intervensjonskompetanse
Occupational Science - Expertise in Interventions
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Ruth Kjærsti Raanaas/ ILP
Medvirkende lærere: Ruth Kjærsti Raanaas ved UMB og Grete Alve ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
Startperiode: Augustblokk
Perioder: Augustblokk  Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Gjennomføring av praksisprosjekt i gruppe. Eksamensoppgaven er en skriftlig rapport
basert på praksisprosjektet som leveres i gruppe. Obligatoriske aktiviteter er i tillegg kjerneforelesninger knyttet til
prosjektarbeidet, veiledning i gruppe og muntlig framlegg.
Forutsatte forkunnskaper:  FHV300, FHV200, UMB-VIT (HiOA) og UMB-FORSK (HiOA).
Strukturert undervisningstid: Emnet er samlingsbasert. Ca. 2 uker heltid med felles samlinger (forelesninger,
seminarer og veiledning i gruppe).
Innhold:  Emnet vil inneholde følgende: Metodisk prosjektarbeid inklusive planlegging, gjennomføring og/ eller
evaluering av tiltak basert på helsefremmende aktivitet Innføring i relevante teorier og metoder.
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Læringsutbytte: Etter endt emne skal studenten ha tilegnet seg kunnskaper, ferdigheter og kompetanse i å planlegge,
gjennomføre og evaluere tiltak basert på helsefremmende aktivitet. De skal ha utviklet ferdigheter i å skrive
prosjektrapport.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Eksamensoppgaven (skriftelig prosjektrapport) teller 100%

FHV350  Prosjektplan masteroppgave i folkehelsevitenskap
Project Plan for Master Thesis in Public Health Science
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Camilla Ihlebæk/ ILP
Medvirkende lærere: 
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Høstparallell  Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Deltakelse i 2 seminarer
Forutsatte forkunnskaper:  FHV200, FHV210 og FHV220.
Overlapping og studiepoengreduksjon: FHV350D
Strukturert undervisningstid: 2 samlinger hver på 2 til 3 dager.
Innhold:  Forskningsetikk, håndtering av sensitiv informasjon, kunnskapshåndtering (litteratur) og utformig av
forskningsplan
Læringsutbytte: Etter endt emne skal studenten ha kunnskap om utforming av prosjektbeskrivelse for gjennomføring av
et forskningsprosjekt.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Semesteroppgave/prosjekt plan teller 100%.

FHV350D  Prosjektplan masteroppgave i folkehelsevitenskap
Project Plan for Master Thesis in Public Health Science
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Camilla Ihlebæk/ ILP
Medvirkende lærere: 
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Deltakelse i 2 seminarer
Forutsatte forkunnskaper:  FHV200, FHV210 og FHV220.
Overlapping og studiepoengreduksjon: FHV350
Strukturert undervisningstid: 2 samlinger hver på 2 til 3 dager.
Innhold:  Forskningsetikk, håndtering av sensitiv informasjon, kunnskapshåndtering (litteratur) og utformig av
forskningsplan
Læringsutbytte: Etter endt emne skal studenten ha kunnskap om utforming av prosjektbeskrivelse for gjennomføring av
et forskningsprosjekt.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Semesteroppgave/prosjekt plan teller 100%.

FMI309  Environmental Pollutants and Ecotoxicology
Miljøgifter og økotoksikologi
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: Hans-Christian Teien/ IPM
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Teachers: Bjørn Olav Rosseland, Brit Salbu, Deobrah Outhton , Ole Martin Eklo, Knut -Erik Tollefsen, Roland
Kallenborn, Per Strand, Lindis Skipperud and external lectures.
Start term: January block
Terms: January block  Spring parallel  
Mandatory activities: .
Prerequisites:  KJM100
Credit reduction: 10 credits overlap to FMI310
Contents: Lectures: Focus on natural and man made sources that contribute to the contamination of trace metals,
radionuclides and organic pollutants in air, water, sediments, soil and vegetation and how the contaminants forms and
mobility effect organisms up to and including man. Focus on standard (ISO) ecotoxtesting, terminology in toxicology
and how early effects can be traced back to biomarker responses. Field demonstration at Lake Årungen: Demonstration
of important limnological and chemical methods, including in situ fractioning techniques for metals in water, and
sampling of plants, soil, sediments, and aquatic organisms. Laboratory course: The students practice water sampling and
analysing of waterquality, and taking tissue samples for determination of contaminants in fish organs according to an
international ptotocol. A certificate is issued for the sampling (voluntarily).
Learning outcomes: The students will have knowledge of different sources of contamination and be able to evaluate the
long-term effects of contamination of different ecosystems. The students will understand the links between concentration
levels including the speciation of contaminants, and mobility and ecosystem transfer, biological uptake and bio-
accumulation and bio-magnification of environmental contaminants in living organisms, and the ecotoxicological effects
on cell, organ, organism and population. Students will be able to assess the short and long-term impact on man and the
environment from contamination, and for some pollutants evaluate alternative countermeasures to reduce the impact
in different ecosystems. Students will also be introduced to modern analytical techniques applied within the field. The
students will understand that nature is fragile and that we need to consider the long term effects of pollutants to prevent
negative ecotoxicological effects.
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: A-F
Assessment methods: 3,5 hours exam counts 100% of total grade. Exame will take place in April.

FMI310  Environmental Pollutants and Ecotoxicology
Miljøgifter og økotoksikologi
Credits: 15 Language:  English
Staff/institute: Hans-Christian Teien/ IPM
Teachers: Bjørn Olav Rosseland, Brit Salbu, Deborah Ougthon, Ole Martin Eklo, Knut-Erik Tollefsen, Per Strand,
Roland Kallenborn and guest lecturers.
Start term: January block
Terms: January block  Spring parallel  
Mandatory activities: Presentation of termpaper
Prerequisites:  KJM100.
Type of course: Lectures: 58 hours. Colloquia: 8 hours. Excursion over two days to visit the Norwegian Institute for
Water Research (NIVA) in Oslo, the Norwegian Institute for Air Research (NILU) in Lillestrøm, NIVA Marine Research
Station Solbergstrand and UMB\'s Gamma Radiation Source (Campus). Course in water sampling and analysis of
waterquality: 4 hours. Dissection course with fish in laboratory for sampling of organs for analyses of pollutants: 4
hours. Term paper 150 hours.
Contents: Lectures: Focus on natural and man made sources that contribute to the contamination of trace metals,
radionuclides and organic pollutants in air, water, sediments, soil and vegetation and how the contaminants forms and
mobility effect organisms up to and including man. Focus on standard (ISO) ecotoxtesting, terminology in toxicology
and how early effects can be traced back to biomarker responses. Demonstration of important limnological and chemical
methods, including in situ fractioning techniques for metals in water, and sampling of plants, soil, sediments, and aquatic
organisms. Laboratory course: The students practice water sampling and analysing of waterquality, and taking tissue
samples for determination of contaminants in fish organs according to an international ptotocol. A certificate is issued
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for the sampling (voluntarily). Term Paper: The students are through a Term Paper to document broad knowledge on one
central topic related to contaminants and ecotoxicological effects (completed individually). Student will have one short
presentation about their termpaper work before delivery.
Learning outcomes: The students will have knowledge of different sources of contamination and be able to evaluate the
long-term effects of contamination of different ecosystems. The students will understand the links between concentration
levels including the speciation of contaminants, and mobility and ecosystem transfer, biological uptake and bio-
accumulation and bio-magnification of environmental contaminants in living organisms, and the ecotoxicological effects
on cell, organ, organism and population. Students will be able to assess the short and long-term impact on man and the
environment from contamination, and for some pollutants evaluate alternative countermeasures to reduce the impact
in different ecosystems. Students will also be introduced to modern analytical techniques applied within the field. The
students will understand that nature is fragile and that we need to consider the long term effects of pollutants to prevent
negative ecotoxicological effects.
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: A-F
Assessment methods: Written exam will take place in April. Both exam and term paper must be passed to pass the
course. Term paper counts 1/3 and written exam counts 2/3 of total grade.

FMI312  Human miljøkjemi
Environmental Exposures and Human Health
Studiepoeng: 10 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Yngvar Thomassen/ IPM
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Individuell prosjektoppgave på minimum 10 sider leveres medio november. Denne kreves
godkjent før muntlig eksamen kan avlegges.
Forutsatte forkunnskaper:  KJM100.
Strukturert undervisningstid: 30 forelesninger fordelt på 3 timer per uke i 10 uker.
Innhold:  Emnet vil ta for seg sammenhengen mellom de viktigste biologiske, kjemiske og fysiske miljøfaktorer og
human helse både i et lokalt og globalt perspektiv. Betydningen av blant annet forurensninger i luft og vann, eksponering
for helsefarlige miljøfaktorer på arbeidsplassen, forurensninger i næringsmidler og industrielle utslipp vil bli belyst.
Læringsutbytte: Studentene skal kunne betydningen av hvordan forurensning i luft og vann, eksponering av helsefarlige
miljøfaktorer på arbeidsplassen, forurensninger i næringsmidler og industrielle utslipp virker inn på menneskelig helse.
Eksamensform: Avsluttende Muntlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Muntlig eksamen teller 100 %.

FMI313  Mennesket og miljø
The Human and the Environment
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Camilla Ihlebæk/ ILP
Medvirkende lærere: Flere eksterne og interne forelesere
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Høstparallell  Vårparallell  
Forutsatte forkunnskaper:  FHV200, FHV210, FHV220.
Overlapping og studiepoengreduksjon: 
Strukturert undervisningstid: Emnet er samlingsbasert. Ca. 4-5 uker heltid med felles samlinger (forelesninger og
seminarer).
Innhold:  # Relevante rammer og føringer # Samfunnets organisering innen feltet på makro og mikronivå # Psykososiale
faktorer i et miljø # Fysisk utforming av et miljø og betydning for helse # Transport/samferdselsproblematikk og helse #
Vann, avløp og renovasjon og betydning for helse # Aktuelle analyseverktøy og oppgaveløsning
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Læringsutbytte: Mål: Etter endt emne skal studenten kunne: #- forstå og analysere interaksjonen mellom mennesker
og miljø og mulige helsekonsekvenser på daglige arenaer. # -forstå betydningen av psykososiale faktorer for helse
# -kjenne til den strukturelle og administrative rammeverket for miljø og helse # -forstå betydningen av samfunnets
organisering av transport, vann, avløp og sanitær for helse # -ha handlingskompetanse og verktøy for måling og
intervenering og kunne kommunisere dette til relevante målgrupper. De skal kunne identifisere og diskutere relevante
etiske problemstillinger.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Eksamen består av muntlig eksamen og en semesteroppgave. Muntlig eksamen teller 1/2 og
semesteroppgaver 1/2 av karakter. Alle deler må være bestått.

FMI320  Miljøanalyser
Environmental Analysis
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: John Morken/ IMT
Medvirkende lærere: Professor II Ole Jørgen Hansen, samt gjesteforelesere
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Obligatorisk innleveringsoppgave.
Forutsatte forkunnskaper:  TBA210 eller TIP200 eller THT271.
Overlapping og studiepoengreduksjon: Det er ikke mulig å få studiepoeng for både MVI351 og FMI320, siden
FMI320 er inkorporert i MVI351.
Strukturert undervisningstid: 2-4 timer forelesning/ øving per uke. Forelesningene vil være samkjørt med kurset MVI
351.
Innhold:  Emnet vil ha fokus på metodikk for gjennomføring av livsløpsvurdering av mat-, emballasje og emballering,
samt andre relevante produkter, der studentene skal lære seg å praktisere alle hovedelementer i metodikken slik
denne er beskrevet i lærebok og ISO-standarder. Fokus vil videre være på hvordan metodikken kan anvendes til å
identifisere hvordan miljø- og ressursinformasjon kan brukes til strategisk utvikling i bedrifter, til produktforbedring
og til markedsføring. Fokus på emballasjens betydning i et helhetlig miljø- og ressursperspektiv på produkter og deres
distribusjon og bruk vil være en annet sentralt element.
Læringsutbytte: Kunnskapsmål Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper og forståelse om: Miljø- og
ressursutfordringer knyttet til hele verdikjeden for matprodukter, emballering og andre relevante produkter og tjenester,
med fokus på hva som er viktige problemstillinger i det norske samfunnet og for norske bedrifter Ferdighetsmål
Studentene skal tilegne seg grunnleggende ferdigheter i å beregne miljø- og ressursbelastninger knyttet til prosesser
og produkter. Studentene skal få en grunnleggende innføring i metodikken for livsløpsvurdering og miljødeklarering
av produkter og tjenester. Studentene skal også lære om sammenheng mellom materialvalg, valg av energibærere,
produksjonsprosesser, transportsystemer og ulike løsninger for avfallsbehandling, og omfang av og type miljø- og
ressursbelastning. Studentene skal også utvikle ferdigheter i hvordan miljø- og ressursforbedring kan oppnås gjennom
bevisste valg av løsninger i produktutvikling- og prosessutviklingsprosesser. Holdningsmål Studentene skal tilegne
seg holdninger som medfører forståelse og ansvar for samspillet mellom teknologi, produksjon og miljø,, samtidig
som de skal få øynene opp for koblingen mellom miljø- og ressurseffekeffektivitet og mat, emballering, logistkkk og
avfallsbehandling, og mot ingeniørfaglig utviklingsarbeid, innovasjon og entreprenørskap.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig eksamen.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen:  Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

FORN200  Energisystemer og teknologi
Energy Systems and Technologies
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Erik Trømborg/ INA
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Medvirkende lærere: Monica Havskjold og gjesteforelesere
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Semesteroppgave
Forutsatte forkunnskaper:  FYS100, MATH100, BUS100 (investeringsanalyser/nåverdi)
Strukturert undervisningstid: 55 timer forelesninger/øvinger, ca. 10 timer seminar.
Innhold:  Emnet vil gi innføring i hvordan et energisystem er bygget opp for å forsyne samfunnet med energitjenester.
Hele verdikjeden fra ressursuttak, via omforming og til markedet vil bli gjennomgått. Det vil bli lagt vekt på å
forstå tekniske, økonomiske og miljømessige konsekvenser av valg av energiressurser, distribusjonssystemer
og sluttbrukerløsninger. Det vil bli hovedfokus på bruk av fornybare ressurser, men også utnyttelse av fossile
ressurser med karbonfangst vil bli presentert. Omformingsteknologier som vil bli gjennomgått er små- og storskala
løsninger for vannkraft, vindkraft, bioenergi til el, varme og drivstoff, passiv og aktiv solenergi og varmepumper.
Distribusjon av energibærere vil omfatte elektrisitetsnett, fjernvarme og bulktransport. Etterspørsel etter energitjenester
vil bli gjennomgått, både i forhold til dagens situasjon, utviklingstrekk og muligheter for effektivisering. Enkle
energisystemanalyser for å kunne vurdere miljøkonsekvenser, kostnader, ressursutnyttelse, effektivitet og konsekvenser
for leveringssikkerhet for ulike energisystemer vil bli presentert.
Læringsutbytte: Studentene skal etter endt emne ha god oversikt over utnyttbare energiressurser, aktuelle
omformingsteknologier, løsninger for distribusjon og lagring av energi, samt etterspørsel etter energitjenester til både
stasjonære og mobile formål. De skal kunne beskrive hvordan disse elementene spiller sammen i et energisystem, og
vurdere ulike energiløsninger i forhold til miljø, økonomi, energieffektivitet og leveringssikkerhet.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Seminar teller 25%, mens skriftlig slutteksamen (3 timer) teller 75%. Begge deler må være bestått for å bestå
emnet.

FORN220  Klimaregnskap, livssyklusanalyser og klimapolitikk
Greenhouse Gas Accounting, Life Cycle Analysis and Climate Policies
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Ole Jørgen Hanssen/ INA
Medvirkende lærere: Gjesteforelesere fra relevante institusjoner og virksomheter
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Forutsatte forkunnskaper:  Tilsvarende MATH100, MINA100, FORN200
Strukturert undervisningstid: 60 timer forelesning og 30 timer prosjektoppgave.
Innhold:  Emnet vil gi en grundig innføring i metoder for analyse av miljø- og ressurseffekter av tekniske systemer og
produkter: miljøsystemanalyser, livssyklusanalyse og eksterne kostnader. Fokus er på utslipp knyttet til energisystemer
og teknologier brukt i energisektoren. Metodenes formål, anvendelse, forutsetninger, styrker og begrensninger blir
diskutert. Emnet omfatter måling og beregning av utslipp fra forbrenning, spredning og hvordan disse kan benyttes
til å beregne miljø- og ressurseffekter og vekte disse mot hverandre. Kurset tar for seg utslipp som bidrar til global
oppvarming, forsuring og eutrofiering, helseeffekter og økotoksikologi, samt forbruk av ressurser. Gjennom de nevnte
metoder vil studentene få kunnskap om relasjonen mellom prosesser, materialer, produkter og teknologi og dagens
miljø- og ressursproblemer. Studentene skal også få kunnskap om bruk av livsløpsvurdering som grunnlag for bedrifters
strategivalg, kommunikasjon og produktutvikling knyttet til miljø- og ressursforhold, som grunnlag for mer bærekraftig
innovasjon.
Læringsutbytte: Gjennom arbeidet med emnet skal studentene få kunnskap om beregning og tolkning av miljø- og
ressurseffekter knyttet til energisystemer og energibruk herunder avfallssystemer, innsikt i anvendelsen av metodene til
ulike formål, og ferdigheter i å bygge enkle modeller, samt oversikt over avfall som ressurs knyttet til fornybar energi.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Prosjektoppgave teller 50 %, mens skriftlig slutteksamen (3 timer) teller 50 %. Begge deler må være bestått
for å bestå emnet.
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FORN230  Energipolitikk og energimarkeder
Energy Policy and Markets
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Torjus Folsland Bolkesjø/ INA
Medvirkende lærere: Per Kristian Rørstad og gjesteforelesere
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Øvingsoppgaver som vurderes bestått/ikke bestått
Forutsatte forkunnskaper:  ECN110, FORN200
Strukturert undervisningstid: Totalt ca. 35 timer forelesninger - 2 timer pr uke, samt seminarer, øvinger og
gjesteforelesninger
Innhold:  Emnet viser hvordan sammenhengen mellom energiressurser, teknologi, marked og politikk påvirker
energiproduksjon og energidistribusjon lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Emnet tar opp temaer som tilbud og
etterspørsel i energimarkedet, prisdannelse, omsetningssystemer, politiske virkemidler og usikkerhet, samt nasjonal og
internasjonal energipolitikk.
Læringsutbytte: Emnet skal gi studentene en avansert innføring i hvordan energimarked og energipolitikk påvirker
produksjon og distribusjon av ulike energiteknologier og energiformer i Norge og ellers i Europa.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: 3 timers skriftlig eksamen (teller 100 %)
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen:  Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

FORN300  Vind- og vannkraft - ressursgrunnlag, lønnsomhet og valg av løsninger
Wind and Hydropower -Resources, Profitability and Solutions
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Terje Gjengedal/ INA
Medvirkende lærere: Emneansvarlig: Terje Gjengedal Ansatte ved INA og gjesteforelesere
Startperiode: Augustblokk
Perioder: Augustblokk  Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Utferder og seminarer
Forutsatte forkunnskaper:  FORN200
Strukturert undervisningstid: Ca. 70 timer forelesninger, samt utferd og seminarer
Innhold:  Det vil legges vekt på praktiske prosesser knyttet til etablering, utvidelser og drift av vindkraft og vannkraft.
Teknologiske løsninger for vindkraft på land, vindkraft på grunt vann, flytende vindturbiner og små- og storskala
vannkraft vil bli presentert. Analyser av ressursgrunnlaget er svært viktig, og studentene vil få innsikt i ulike metoder
for dette (fra teoretisk modellering til lokale løsinger). Grundige og konsistente lønnsomhetsvurderinger er viktige
for å realisere prosjekter, og vil være et sentralt tema. Konsesjonsprosesser, verneplaner og konsekvensanalyser vil
bli gjennomgått (case-presentasjoner), både i forhold til aktørbildet, formelle krav og tidsløp, samt kostnadsutvikling,
teknologisk utvikling (størrelse, materialvalg, virkningsgrad, ytelse) og miljømessige løsninger.
Læringsutbytte: Emnet skal gi inngående forståelse av teknologiske, miljømessige, juridiske og ressursmessige
konsekvenser knyttet til vindkraft, nyetablering og utvidelse/opprusting av vannkraftanlegg, samt utfordringer med å
vurdere ulike løsninger. Studenten skal kunne arbeide med tverrfaglige problemstillinger og planleggingsprosesser. Dette
innebærer evne til å analysere, syntetisere og presentere kunnskap fra fagområder som teknologi, miljø, økonomi og jus.
Studenten skal få trening i skriftlig og muntlig kommunikasjon av tverrfaglige problemstillinger og forskningsresultater.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Semesteroppgave (teller 30 %), og 3 timers skriftlig eksamen (teller 70 %). Alle evalueringene må være
bestått for å bestå emnet.
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FORN310  Bioenergi - ressursgrunnlag, lønnsomhet og valg av løsninger
Bioenergy -Resources, Profitability and Solutions
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Torjus Folsland Bolkesjø/ INA
Medvirkende lærere: Olav Høibø, Petter H. Heyerdahl mfl
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Bestått øvingsoppgaver.
Forutsatte forkunnskaper:  FORN210 eller FORN200 eller tilsvarende
Strukturert undervisningstid: 26 timer forelesninger.
Innhold:  Temaer som behandeles i kurset inkluderer: - Ressursgrunnlaget og tilnærminger for vurdering av
ressursgrunnlag. - Konverteringsteknologier for varme, kraft og drivstoff - Råstoffmarkeder og produktmarkedet
- Lønnsomhetsvurderinger og risiko - Virkemidler for bioenergibruk og virkning på lønnsomhet - Bioenergi og
klimaeffekter
Læringsutbytte: Emnet skal gi inngående forståelse av bedrifts- og samfunnsøkonomiske forhold knyttet til bruk av
bioenergi, og effekter på karbonkretsløp og klima ved bruk av bioenergi. Videre skal emnet gi innsikt i teknologier for
produksjon av bioenergi med vekt på teknologier som ikke er behandlet i FORN210.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: 3 timers skriftlig eksamen
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen:  Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

FORN320  Prosjektplanlegging og prosjektledelse i energi- og ressursforvaltning
Project Planning and Management in Energy and Resource Management
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Erik Trømborg/ INA
Medvirkende lærere: Arild Stavne og gjesteforelesere
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Semesteroppgave
Forutsatte forkunnskaper:  Bachelorgrad
Strukturert undervisningstid: Ca. 35 timer forelesninger, samt gjesteforelesninger og seminarer/øvinger.
Innhold:  Begreper og definisjoner, prosjekt som arbeidsform, prosjektfaser, organisasjons- og gjennomføringsmodeller,
evaluering av prosjekter, strukturering av prosjektet, nettverksplanlegging, ressurs- og kostnadsestimering,
prosjektreserver, prosjektoppfølgingsprinsipper, oppfølging av tid og volum, kostnadsstyring, prosjektevaluering,
prosjekteringsledelse, beslutningsteori, trinnvis kalkulasjon, risikostyring, kontrakts- og entrepriseformer,
sårbarhetsstudier, endringshåndtering, IKT (Informasjons- og kommunikasjonsteknologi) i prosjekter, eksempler fra
prosjekter innen fornybar energi, skog- og utmarksforvaltning.
Læringsutbytte: Emnet skal gi studentene: 1-Innsikt i prosjekt som arbeidsform og forståelse for suksessfaktorer
for prosjektgjennomføring 2-Kjennskap til og trening i metoder og verktøy for planlegging, organisering, styring og
lederskap i prosjekter 3- Oversikt over ulike prosjekttyper og -organisasjonsmodeller 4-Innsikt i utvalgte emner som
beslutningsteori, prosjekteringsledelse, nytte-kostnadsvurdering, usikkerhet og risikoanalyse, interessentanalyse og
prosjektevaluering.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Muntlig eksamen teller 75%, semesteroppgave 25% Begge deler må være bestått for å bestå emnet.

FORN330  Effektiv energi- og ressursutnyttelse
Efficient Energy and Resource Utilisation
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Studiepoeng: 15 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Thomas Martinsen/ INA
Medvirkende lærere: Erik Trømborg, Monica Havskjold
Startperiode: Augustblokk
Perioder: Augustblokk  Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Seminarer, utferder og semesteroppgaver.
Forutsatte forkunnskaper:  BUS230, FORN300, FORN310 eller tilsvarende
Strukturert undervisningstid: Ca. 100 timer forelesninger, inkludert seminarer
Innhold:  Energisystemet står i fokus, fra enkeltbygg til nasjonal skala. Samspill og konkurranse mellom ulike løsninger.
Metodikk for; estimering av etterspørsel etter energitjenester, valg av ulike løsninger for produksjon og distribusjon
samt optimalisering. Analyse av substitusjon mellom energibærere, Dimensjonering av fjernvarmesystem, drift av
vannkraftsystem og innføring i teknologi for el-nett og smarte nett. Innføring i plan-prosess og helhetlig vurdering,
inkludert ressursbruk, teknologivalg, miljøeffekter og lønnsomhet.
Læringsutbytte: Kurset skal gi forståelse av energisystemet som helhet og problemstillinger knyttet til bruk og
forvaltning av energiressurser i teknisk, økonomisk og samfunnsmessig sammenheng. Videre skal kurset gi en grunnlag
for å vurdere alternative løsninger knyttet til omforming av energiressurser, energidistribusjon og energibruk, og
hvordan man kan oppnå effektivisering i verdikjeden fra ressurs til sluttbruk av energi. Studentene vil få trening
med å arbeide med tverrfaglige problemstillinger og planleggingsprosser knyttet til utvikling av energisystemer, og
analyse og syntetisering av kunnskap fra fagområder som teknologi, miljø og økonomi. Studenten skal få trening i
skriftlig og muntlig kommunikasjon av tverrfaglige problemstillinger og forskningsresultater. Studentene skal kunne
gjøre rede for energisystemet som helhet, fra enkeltbygg til nasjonal skala. Forklare sentrale drivere for energibruk
og effekten av disse og kunne gjøre rede for hvordan endringer i energibruk påvirker energisystemet, inkludert
effekter av økt energieffektvisering og fleksibilitet. Gjøre rede for og anvende metoder for å estimere etterspørsel
etter energitjenester og energibærere, inkludert potensiale for energieffektivisering. Gjøre rede for optimal drift av
vannkraftverk samt anvende metodikk for å analysere dette. Gjøre rede for teknologi for el-nett, ulike typer reserver og
deres funksjon og kriterier for aktivisering og smarte nett. Gjøre rede for og gjennomføre en teknisk-økonomisk analyse
av et fjernvarmesystem inkludert substitusjon mellom energibærere og teknologier. Gjøre rede for og anvende metodikk
for å analysere et energisystem med fokus på leveringssikkerhet og energipolitikk, inkludert referanseenergisystemet,
valg av systemgrense, teknologilæring og styrker og svakheter ved de enkelte metodene.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: 3 timers skriftlig eksamen . Alle tre semesteroppgavene må være bestått. Det kreves minimum et nivå på
semesteroppgaver tilsvarende karakteren C for å få bestått.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen:  Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

FYS100  Fysikk og natur
Physics and Environment
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Achim Kohler/ IMT
Medvirkende lærere: P.H. Heyerdahl, G. Einevoll.
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Obligatoriske laboratorieoppgaver og innleveringsoppgaver.
Forutsatte forkunnskaper:  MATH100.
Overlapping og studiepoengreduksjon: TFY100 (5 stp), TFY101 (5 stp), TFY10 (5 stp), TFY11 (5 stp).
Strukturert undervisningstid: Undervisningsperioden består av 13,5 ukers undervisningsperiode og 2 uker
eksamensperiode. I undervisningsperioden tilbys: Forelesninger: 2 x 2 timer x 13 uker = 52 timer Forelesningsseminar
og gjesteforelesninger: 2 timer x 13 uker = 26 timer Oppgavegjennomgang: 2 timer x 14 uker = 28 timer Regne- og
kollokvieverksted: 2 timer x 14 uker = 28 timer Regne- og kollokvieverksted for studenter uten fysikkbakgrunn: 4 timer
x 14 uker = 56 timer Laboratorieøvelser: 3 x 5 timer = 15 timer (obligatorisk) Obligatoriske innleveringsoppgaver: 10 x
4 timer: 40 timer Underveisprøver: 3 x 1 timer = 3 timer (obligatorisk)
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Innhold:  Undervisningen er temabasert. I tilknytning til temaene arbeider studentene med relaterte fysikkemner
(eksempler i parentes): Biofysikk (lys, elektriske felt, radioaktivitet) Klima (mekanikk, gasslover, elektromagnetisk
stråling) Bioenergi (varmelære, induksjon og vekselstrøm) Solenergi (atom- og kjernefysikk, elektriske kretser)
Innholdsoversikt: - Bevegelse (kinematikk) og dens årsak (dynamikk), med spesiell vekt på energibegrepet og
mekanikkens bevaringssatser. - Væskers fysiske egenskaper. - Stoffer og gassers termiske egenskaper og varmelærens
hovedsetninger. - Bølgebevegelse, lys og optikk. - Elektrisitet, magnetisme og elektromagnetisk stråling. - Enkel
atomteori, kjernefysikk og strålingsfysikk.
Læringsutbytte: Å forstå og å kunne bruke grunnleggende begreper og naturlover i fysikk. Å tilegne seg
naturvitenskapelig fagspråk og termer. Å forstå hvordan enkle prinsipper kan brukes til å beskrive kompliserte
fenomener i naturen. Å forstå hvordan kunnskap om fysikk anvendes for å forstå biologiske systemer, fornybar
energiproduksjon og klimaspørsmål. Å erfare hvor tett sammenvevd de forskjellige naturvitenskapelige disiplinene
egentlig er. Å bli motivert til å arbeide videre i sitt studium med en realflerfaglig redskapskasse. Studentene skal gis en
operativ forståelse av de viktigste fysiske begrepene, grunnleggende fysisk tenkemåte og evnen til å analysere og løse
kvantitative problemer innen: - Bevegelse (kinematikk) og dens årsak (dynamikk), med spesiell vekt på energibegrepet
og mekanikkens bevaringslover. - Væskers fysiske egenskaper. - Stoffer og gassers termiske egenskaper og varmelærens
hovedsetninger. - Bølgebevegelse, lys og optikk. - Elektrisitet, magnetisme og elektromagnetisk stråling. - Enkel
atomteori, kjernefysikk og strålingsfysikk. Studentene skal også kjenne til og forstå sentrale problemstillinger innen
biologisk fysikk, klima og klimaendringer og fornybar energi (solenergi og bioenergi). Studentene skal kunne: -
analysere en beskrevet problemstilling ved å anvende grunnleggende lover og prinsipper fra fysikk. - løse regneoppgaver
ved å anvende grunnleggende lover og prinsipper fra fysikk. - forklare hvordan fenomener i biologi og i miljøfysikk
kan forklares kvalitativt med bakgrunn i grunnleggende lover og prinsipper fra fysikk. - samarbeide om læring og om
problemløsning. - se sammenhengen mellom fysikk og andre naturvitenskapelige fag. Studentene skal forstå hvorfor
grunnleggende kunnskaper i fysikk er nødvendige for å kunne forstå og beskrive naturen og for å kunne forstå og løse
miljøproblemer. Studentene skal også forstå at fysikk og naturvitenskap er et menneskeskapt redskap vi bruker for å
utforske naturen og at det alltid er naturen selv som er fasit.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Tre skriftlige underveisprøver av maksimalt 1 times varighet uten hjelpemidler. Middelkarakteren av de
to beste av de tre prøvene teller 25% av eksamenskarakteren. Skriftlig avsluttende prøve; 3,5 timer. Teller 75% av
eksamenskarakteren.

FYS101  Mekanikk
Mechanics
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Arne Auen Grimenes/ IMT
Medvirkende lærere: Arne Auen Grimenes.
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Obligatoriske innleveringsoppgaver.
Forutsatte forkunnskaper:  Fysikk 1 fra videregående skole eller FYS100. MATH111 og MATH112 (som tas
parallelt).
Overlapping og studiepoengreduksjon: FYS115: 5 sp. FYS112: 5 sp. FYS113: 5 sp
Strukturert undervisningstid: Undervisningsperioden består av 14 uker (pluss 2 uker til eksamensavvikling).
Det vil bli tilbudt tilsvarende 13 ukers organisert undervisning. 1 uke frigjøres til bevegelige helgedager,
selvstudium eller eksamensforberedelse etter avtale med studentene. Forelesninger: 2 x 2 timer x 13 uker = 52 timer.
Oppgavegjennomgang: 1 x 2 timer x 13 uker = 26 timer Regneøvelser: 2-4 timer x 13 uker = 26-52 timer.
Innhold:  Fagstoffet gjennomgås tematisk på forelesninger, 4 timer pr uke. Studentene arbeider med temaene på øvelser
og i organiserte kollokvier i 4 timer pr uke, foruten selvstudium og fri kollokvering. Forventet arbeidsinnsats er 300
timer fordelt med 20 timer pr uke i 15 uker. Emner: Kinematikk og dynamikk: Partikkeldynamikk, partikkelsystemers
mekanikk, todimensjonal dynamikk til stive legemer, bevaringslover (energi, bevegelsesmengde, spinn), fluidmekanikk.
Bølger: Mekaniske bølger og lydbølger. Periodiske bølger, bølgehastighet, energitransport i bølgebevegelse. Interferens,
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superposisjon, og grensebetingelser. Bølger på en streng. Svevninger. Dopplereffekt. Relativitet: Fysiske lover i treghets-
systemer, samtidighet, lengdekontraksjon og tidsdilatasjon. Lorentztransformasjoner. Relativistisk bevegelsemengde,
energi og arbeid. Ekvivalensprinsippet. Dopplereffekten for elektromagnetiske bølger. Gravitasjon: Newtons
gravitasjonslov, potensiell energi i tyngdefelt, satelitt- og planetbevegelse. Keplers lover.
Læringsutbytte: Forstå og kunne bruke de mekaniske prinsippene som danner grunnlaget for å vedlikeholde og forbedre
teknologien i vårt moderne/industrielle samfunn samt grunnprinsippene innen utvikling, design og vurdering av ny
teknologi og produkter. Forstå hvordan mekanikk brukes til å modellere naturfenomener og forstå at grunnprinsippene
i mekanikk er nødvendig for vurdering av miljøkonsekvenser. Forstå hvordan enkle prinsipper kan brukes til å beskrive
kompliserte fenomener i naturen. Forstå og kunne bruke bevaringslovene (bevaring av energi, bevegelsesmengde
og spinn), beskrive og beregne bevegelsen av partikler, to-dimensjonale stive legemer og svingende mekaniske
systemer, forstå og kunne bruke grunnprinsippene innen fluidmekanikk. Kunne formulere og løse matematiske modeller
tilnyttet bevegelse og vekselvirkning mellom mekaniske systemer, fluidmekanikk og bølger. Kunne beskrive ulike
bølgefenomener både kvalitativt og kvantitativt. Forstå hvordan felles matematiske prinsipper brukes til å beskrive
bølgefenomener og kunne bruke matematikken til å beskrive og regne på alle bølgens egenskaper f.eks. deres amplitude,
periode, og energitransport . Kvalitativt og kvantitativt beskrive, forstå og beregne de fysiske lovenes invarians i ikke-
akselererte koordinatsystemer. Det innebærer å forstå og kunne beregne virkningen av relativiteten av samtidighet og
til tidsintervaller og av fysikse lengder. Kjenne ekvivalensprinsippet og tidsbegrepet i den generelle relativitetsteorien.
Kunne Newtons gravitasjonslov og bruke den til å beskrive og beregne potensiell energi for gjenstander i et tyngdefelt,
beskrive satelitters og planetenes bevegelse, forstå og kunne bruke Keplers lover på matematisk form. Som helhet
er kursets mål å bidra til at studentene skal forstå hvordan fysikk beskriver naturlige og menneskeskapte systemer
og deres oppførsel. Studentene skal lære og forstå slike beskrivelser i et matematisk språk som forenkler og gjør det
mulig å forutsi oppfølselen til slike systemer. Kurset skal gjøre studentene i stand til å tolke fysiske lover i matematisk
språkdrakt . Studentene skal lære å bruke naturlover og formelverk til beregninger og analyser av sammensatte fysiske
systemer.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Tre skriftlige prøver av maksimalt 1 times varighet. Middelkarakteren av de to beste av de tre prøvene teller
25 % av eksamenskakakteren. Skriftlig prøve; 3,5 timer. Teller 75 % av eksamenskarakteren.

FYS102  Termofysikk og elektromagnetisme
Thermophysics and Electromagnetism
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Cecilia Marie Futsæther/ IMT
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Obligatoriske innleveringer
Forutsatte forkunnskaper:  FYS101, MATH111, MATH112
Overlapping og studiepoengreduksjon: FYS135. 5 sp reduksjon FYS112. 5 sp reduksjon
Strukturert undervisningstid: Undervisningsperioden består av 14 uker. Det vil bli tilbudt tilsvarende 13 ukers
organisert undervisning. 1 uke frigjøres til selvstudium eller eksamensforberedelse etter avtale med studentene.
Forelesninger: 2 x 2 timer x 13 uker = 52 timer. Oppgavegjennomgang i plenum: 2 timer x 13 uker = 26 timer
Regneøvelser: 2 timer x 13 uker = 26 timer.
Innhold:  Fagstoffet gjennomgås tematisk på forelesninger, 4 timer pr uke. Oppgavegjennomgang i plenum 2 timer
per uken, og regneøvelse 2 timer per uke, foruten selvstudium og fri kollokvering. Forventet arbeidsinnsats er 300
timer fordelt med 20 timer pr uke i 15 uker. Emner: Trykk, temperatur, tetthet, energi, rene stoffers fysiske egenskaper
og tabeller, tilstandslikninger, energitransport ved varme, arbeid og masse. Termofysikkens 1. og 2.lov. Entropi.
Exergi. Kjølekretser og varmepumper. Elektrostatikk og ladning. Elektriske krefter og felt. Elektrisk strøm og kretser.
Kretselementer. Magnetiske felt og krefter. Elektromagnetisk induksjon og forskyvningsstrøm. Vekselstrøm og
transiente strømmer. Maxwells ligninger. Elektromagnetisk stråling.
Læringsutbytte: Termofysikk: Oppnå en forståelse for og beherske grunnprinsippene i klassisk makroskopisk
termofysikk og elektromagnetisme ved regning. Være kjent med, forstå og kunne beregne viktige parametere
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for maskiner som produserer eller bruker energi og arbeid. Forstå og kunne bruke termofysikkens lover og
grunnleggende termofysiske størrelser. Beskrive, forstå og beregne; Egenskaper til enkle rene stoffer, ulike former
for energitransport og energi-forbrukende sykliske prosesser. Kunne formulere, løse og tolke matematiske modeller
for energibevaring, energitransport og energiomforming. Forstå termofysikkens prinsipper så studenten kan bidra
til at energi brukes økonomisk i vårt moderne/industrielle samfunn. Elektromagnetisme: Oppnå en forståelse for og
beherske grunnprinsippene i klassisk elektromagnetisme. Kunne regne på elektriske kretser, systemer og elektromotorer,
forstå virkningsmåten for enkelte kretselementer. Elektrostatikk og ladning. Elektriske krefter og felt. Elektrisk strøm
og kretser. Magnetiske felt og krefter. Elektromagnetisk induksjon og forskyvningsstrøm. Vekselstrøm og transiente
strømmer. Maxwells ligninger. Elektromagnetisk stråling. Gjennom bruk av feltteori i innlæringen av stoffet skal
studentene forstå hvordan matematikk kan forenkle beskrivelsen av og behandlingen av kompliserte problemstillinger i
fysikk. Studentene skal kunne - analysere en beskrevet problemstilling ved å anvende grunnleggende lover og prinsipper
- løse regneoppgaver ved å anvende grunnlegende lover og prinsipper - forklare hvordan fenomener i naturen og
hverdagslivet kan forklares kvalitativt med bakgrunn i grunnleggende lover og prinsipper - anvende feltteori for å
beskrive problemstillinger og løse oppgaver. Studentene skal forstå hvorfor grunnleggende kunnskaper i fysikk er
nødvendige for å kunne forstå og beskrive naturen og for å kunne forstå, bruke og utvikle teknologi. Studentene skal
også forstå at fysikk og naturvitenskap er et menneskeskapt redskap vi bruker for å utforske naturen og at det alltid er
naturen selv som er \"fasit\".
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig avsluttende prøve på 3,5 timer.

FYS102A  Fysikk for kjemiingeniører
Physics for Chemical Engineers
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Cecilia Marie Futsæther/ IMT
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Ingen
Forutsatte forkunnskaper:  FYS101, MATH111, MATH112
Overlapping og studiepoengreduksjon: FYS102A overlapper fullstending med FYS102. Dvs, FYS102A tilsvarer 5 sp
av FYS102.
Strukturert undervisningstid: Undervisningsperioden består av 14 uker. Det vil bli tilbudt tilsvarende 13 ukers
organisert undervisning. 1 uke frigjøres til selvstudium eller eksamensforberedelse etter avtale med studentene.
Forelesninger: gjennomsnittlig. 1 x 2 timer x 13 uker = 26 timer, forelesningene holdes samtidig med forelesningene
i FYS102. Dvs, noen uker vil det hver 2 x 2 t forelesninger, andre ingen forelesnigner osv, avhengig av tema.
Oppgavegjennomgang i plenum: 2 timer x 13 uker = 26 timer Regneøvelser: 2 timer x 13 uker = 26 timer.
Innhold:  Fagstoffet gjennomgås tematisk på forelesninger, ca. 2 timer pr uke. Oppgavegjennomgang i plenum 2 timer
per uken, og regneøvelse 2 timer per uke, foruten selvstudium og fri kollokvering. Forventet arbeidsinnsats er 150
timer fordelt med 10 timer pr uke i 15 uker. Emner: Trykk, temperatur, tetthet, energi, rene stoffers fysiske egenskaper
og tabeller, tilstandslikninger, energitransport ved varme, arbeid og masse. Termofysikkens 1. og 2.lov. Entropi.
Exergi. Kjølekretser og varmepumper. Elektrostatikk og ladning. Elektriske krefter og felt. Elektrisk strøm og kretser.
Magnetiske felt og krefter. Elektromagnetisk induksjon. Maxwells ligninger. Elektromagnetisk stråling.
Læringsutbytte: Termofysikk: Oppnå en forståelse for og beherske grunnprinsippene i klassisk makroskopisk
termofysikk og elektromagnetisme ved regning. Være kjent med, forstå og kunne beregne viktige parametere for
maskiner som produserer eller bruker energi og arbeid. Forstå og kunne bruke termofysikkens lover og grunnleggende
termofysiske størrelser. Beskrive, forstå og beregne; Egenskaper til enkle rene stoffer, ulike former for energitransport
og energi-forbrukende sykliske prosesser. Kunne formulere, løse og tolke matematiske modeller for energibevaring,
energitransport og energiomforming. Forstå termofysikkens prinsipper så studenten kan bidra til at energi brukes
økonomisk i vårt moderne/industrielle samfunn. Elektromagnetisme: Oppnå en forståelse for og beherske de viktigste
grunnprinsippene i klassisk elektromagnetisme. Elektrostatikk og ladning. Elektriske krefter og felt. Elektrisk strøm
og kretser. Magnetiske felt og krefter. Elektromagnetisk induksjon. Maxwells ligninger. Elektromagnetisk stråling.
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Studentene skal kunne - analysere og finne løsningen for en beskrevet problemstilling ved å anvende grunnleggende
lover og prinsipper - løse regneoppgaver ved å anvende grunnlegende lover og prinsipper - forklare hvordan fenomener
i naturen og hverdagslivet kan forklares kvalitativt med bakgrunn i grunnleggende lover og prinsipper Studentene skal
forstå hvorfor grunnleggende kunnskaper i fysikk er nødvendige for å kunne forstå og beskrive naturen og for å kunne
forstå, bruke og utvikle teknologi. Studentene skal også forstå at fysikk og naturvitenskap er et menneskeskapt redskap vi
bruker for å utforske naturen og at det alltid er naturen selv som er \"fasit\".
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig avsluttende prøve på 2,5 timer.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Utdelt kalkulator. Spesifiserte andre hjelpemidler.

FYS103  Måleteknikk, optikk og sensorer
Measurement Techniques, Optics and Sensors
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Achim Kohler/ IMT
Medvirkende lærere: 
Startperiode: Januarblokk
Perioder: Januarblokk  
Obligatoriske aktiviteter: Alle øvingsoppgavene skal være utført. Skriftlig underveiseksamen etter forelsenings og
øvingsopplegget må gjennomføres. 1 øvingsrapport uten laboratorietaktivitet må gjennomføres. 5 laboratorieøvelser
må gjennomføres. Skriving av loggbok. Skriftlig rapport fra minst 5 av de 7 aktivitetene (dvs. 5 laboratorieøvelser,
1 øvingsrapport uten laboratorietaktivitet, 1 underveiseksamen) må være godkjent/bestått. Ikke godkjente
laboratorieøvelser kan ikke leveres inn på nytt samme semester. Underveiseksamen kan heller ikke gjennomføres på nytt
samme semester.
Forutsatte forkunnskaper:  FYS101, MATH111, MATH112
Overlapping og studiepoengreduksjon: FYS150, 5 stp; FYS113, 2 stp.
Strukturert undervisningstid: Forelesning: 17 timer. Øvinger: 23 timer. Laboratorieøvelser: 15 timer.
Innhold:  Kurset starter med 5 dager med forelesning om formiddagen og regneøvinger på ettermiddagen. Dag 6 starter
med underveiseksamen fra 8-10. Om ettermiddagen blir det forelesning om skriving av labrapport. Dagen etter er
det øvelse hele dagen med øvingslærer tilsted for å skrive første øverapport. Første øverapport er basert på data som
studenten få, dvs. ikke måler selv i labben. Deretter starter det en periode på 8 dager med laboratorietøvelser. Hver
student gjør 5 laboratorietøvelser. Hver laboratorieøvelse tar cirka 3 timer. Etter hver laboratorieøvelse jobber studentene
med etterarbeid og rapportskriving. Siste labøvelse leveres som powerpoint foredrag.
Læringsutbytte: Å få teoretiske og praktiske kunnskaper og ferdigheter om måleprinsipper. Å ha oversikt over
fysikalsk og geometrisk optikk. Å kjenne prinsipp og virkemåte for noen sensortyper. Å kunne vurdere måleresultater
og måleusikkerhet. Å kunne gi en oversiktlig presentasjon av måleresultater. Å kunne lage en skriftlig rapport. Å kunne
presentere resultater muntlig.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Studenter som har godkjent alle 7 obligatoriske aktiviteter (1 underveiseksamen, 5 laboratorierapporter, 1
muntlig/Powerpoint presentasjon) på første forsøk har bestått emnet (og trenger ikke ta avsluttende skriftlig eksamen).
Studenter som har fått godkjent minst 5 obligatoriske aktiviteter på første forsøk får gå opp til avsluttende skrftlig
eksamen av to timers varighet. Studenter som har fått godkjent mindre enn 5 obligatoriske aktiviteter på første forsøk har
ikke bestått emnet og får ikke gå opp til avsluttende skriftelig eksamen.

FYS145  Kvantefysikk
Quantum Physics
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Achim Kohler/ IMT
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
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Forutsatte forkunnskaper:  FYS101, FYS102, MATH111, MATH112, MATH113
Overlapping og studiepoengreduksjon: 
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: 2 dobbettimer per uke i 13 uker = 52 timer. Øvinger: 1 dobbelttime per
uke i 13 uker = 26 timer.
Innhold:  Forelesninger og regneøvinger vil bli spredt jevnt utover undervisningsblokken. Kurset dekker fundamentale
prinsipper og tema i kvantemekanikk: 1. Lys 2. Bølgemekanikk 3. Tidsuavhengig Schrödinger ligning. 4.
Endimensionale potensialer 5. Prinsipper i kvantemekanikk 6. Kvantemekanikk i tre dimensioner 7. Identiske partikler 8.
Faststoffysikk 9. Kjernefysikk 10. Partikkelfysikk
Læringsutbytte: 1. Å få en introduksjon i feltet kvantemekanikk. 2. Å forstå grunnleggende konsepter i kvantemekanikk
3. Å være i stand til å analysere og løse problemer/oppgaver i kvantemekanikk
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig slutteksamen med spørsmål fra pensum og regneoppgaver.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Utdelt kalkulator. Spesifiserte andre hjelpemidler.

FYS155  Laboratoriekurs i fysikk
Laboratory Course in Physics
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Arne Auen Grimenes/ IMT
Medvirkende lærere: Hovedansvarlig er Ole Mathis Opstad Kruse.
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: For å delta på de enkelte laboratorieøvelser må forhåndsoppgavene til øvelsen være
gjennomført. Deltakelse på samtlige laboratorieøvelser er obligatorisk. Føring av journal er obligatorisk. Journalen må
være godkjent for å få karakter i emnet.
Forutsatte forkunnskaper:  FYS101, MATH111, MATH112. FYS102 tas samtidig med FYS155.
Overlapping og studiepoengreduksjon: 
Strukturert undervisningstid: Kollokvering over forhåndsoppgaver (11 x 7): 70 timer. Laboratorieseminar (11x 1): 11
timer. Laboratorieøvelse (11 x 4): 44 timer. Utferd: 12 timer. Eksamensforberedelse og eksamen (3 + 3) = 6 timer.
Innhold:  Emnet består av ca 11 laboratorieøvelser i mekanikk, elektromagnetisme og termofysikk. I tillegg kommer
utferd. Hver øvelse innledes med at studentene i tomannsgrupper gjennomgår teori og oppgaver for å forberede seg på
øvelsen. Gruppene gjennomfører deretter øvelsen i laboratoriet, etter et felles innledningsseminar med gjennomgang
og diskusjon av teori, utstyr og fremgangsmåte. Øvelsen og etterarbeid gjøres ferdig i laboratoriet, slik at hver øvelse
avsluttes laboratoriedagen.
Læringsutbytte: Å forstå og å kunne bruke begreper og grunnprinsipper i fysikk gjennom praktisk laboratoriearbeid.
Å forstå og kunne anvende den naturvitenskapelige metode. Å få praktiske kunnskaper om og ferdigheter i
laboratoriearbeidbegreper og prinsipper. Å forstå hvordan enkle prinsipper kan brukes til å beskrive kompliserte
fenomener i naturen. Studentene skal kunne gjennomføre og forklare eksperimenter og øvelser i fysikk med tema
hovedsakelig hentet fra faginnholdet i FYS101 og FYS102. Spesielt skal studentene kunne - føre nøyaktig og
oversiktlig loggbok over laboratoriearbeidet - arbeide strukturert og planmessig - holde orden i laboratoriet, også under
gjennomføring av oppgaver - kunne samarbeide og kommunisere med studentene på labgruppen - bruke loggeutstyr
til datainnsamling - bruke statistikkprogram, graftegningsprogram e.l. til å behandle og fremstille data og resultater.
Studentene skal forstå hvorfor grunnleggende kunnskaper i fysikk er nødvendige for å kunne forstå og beskrive
naturen og for å kunne forstå, bruke og utvikle teknologi. Studentene skal også forstå at fysikk og naturvitenskap er et
menneskeskapt redskap vi bruker for å utforske naturen og at det alltid er naturen selv som er \"fasit\".
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Avsluttende skriftlig eksamen er på 3 timer. Studentene får bruke egen laboratoriejournal som hjelpemiddel
under eksamen. For å få kurset godkjent må i tillegg alle laboratorieøvelsene være gjennomført og laboratoriejournalen
må være godkjent.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Utdelt kalkulator. Spesifiserte andre hjelpemidler.
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FYS160  Lokal- og mikrometeorologi
Boundary Layer Meteorology
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Vidar Thue-Hansen/ IMT
Startperiode: Augustblokk
Perioder: Augustblokk  
Emnet tilbys:  År med oddetall
Forutsatte forkunnskaper:  FYS100 eller Fysikk 1 fra videregående skole
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: 26 timer. Øvelser: 26 timer.
Innhold:  Del 1: Grunnleggende begreper og teorier for energiomsetning og energitransport i jord- atmosfære systemet.
Del 2: Energiomsetning og klima ved ulike typer av flater og i landskap med vekslende overflatetype og terrengforhold.
Del 3: Modifisering av klimaet ved menneskelige inngrep. I øvelsene illustreres innholdet i forelesningene med enkle
regneøvelser.
Læringsutbytte: Studentene skal kunne forstå den grunnleggende vekselvirkningen mellom jordoverflaten
og atmosfæren, og de fysiske prosessene energiomsetning og energitransport. Studentene skal kunne forstå
energiomsetningen og mikroklimaet over ulike typer av overflater (bar mark, vegetasjonsdekkede flater, snø/is, vann,
kupert terreng), og hvordan mikro- og lokalklima kan endres ved menneskelige inngrep. Studentene skal kunne anvende
sine kunnskaper til å kunne gi en kvalitativ beskrivelse av hvordan ulike typer av spesifikke inngrep i naturen kan
påvirke lokal- og mikroklimaet. Studentene skal kunne se at det fysiske nærmiljøet og menneskeskapte endringer i dette
er et resultat av noen enkle lover i fysikken og deres anvendelser.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Avsluttende skriftlig på 3 timer.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen:  Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

FYS161  Meteorologi og klima
Meteorology and Climate
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Vidar Thue-Hansen/ IMT
Startperiode: Augustblokk
Perioder: Augustblokk  
Emnet tilbys:  År med partall
Forutsatte forkunnskaper:  FYS100 eller Fysikk 1.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: 26 timer. Øvinger: 26 timer.
Innhold:  Jordatmosfærens sammensetning. Stråling og strålingsbalanse. Temperatur og fuktighet. Skyer og
skydannelse. Nedbør. Vind og vindsystemer. Globalt klima og klimaendringer.
Læringsutbytte: Studentene skal forstå de grunnleggende fysiske forhold som bestemmer vær og klima. Studentene
skal kunne forstå sammenhengen mellom jordoverflatens energiomsetning og klimaet, og hvordan globale og lokale
vindsystem oppstår. Dette inkluderer globale klimaendringer som følge av økt drivhuseffekt. Studentene skal kunne se
jord- atmosfæresystemet som en integrert system styrt av fysikkens grunnleggende lover.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: 3 timers skriftlig prøve.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen:  Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

FYS200  Klassisk fysikk
Classical Physics
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Peder A. Tyvand/ IMT
Startperiode: Høstparallell
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Perioder: Høstparallell  
Forutsatte forkunnskaper:  FYS101, FYS102, FYS103, MATH111, MATH112, MATH113
Overlapping og studiepoengreduksjon: FYS220 (5 sp), FYS135 (2 sp)
Strukturert undervisningstid: Undervisningsperioden består av 14 uker (pluss 2 uker til eksamensavvikling). Det vil
bli tilbudt tilsvarende 13 ukers organisert undervisning. Forelesninger: 2 x 2 timer x 13 uker = 52 timer. Regneøvelser: 1
x 2 timer x 13 uker = 26 timer
Innhold:  Forelesninger: Fire timer i uken der sentrale temaer i emnet belyses. Regneøvinger: To timer i uken,
studentene arbeider inividuelt eller parvis med øvingsoppgaver, og faglærer hjelper til ved behov. Emnet har to
hovedtema. - Elektromagnetisme med bruk av vektorfelt: Coulombs lov, Gauss\' lov, dielektriske materialer, Poissons og
Laplaces likninger, Biot-Savarts lov, Faradays lov, Maxwells likninger på differensiell form, elektromagnetiske bølger.
- Statistisk mekanikk: Energi, temperatur, multiplisitet, termodynamikkens 2. lov, entropi og orden, Einstein-krystall,
Boltzmann-statistikk, kanoniske sannsynlighetsfordelinger, partisjonsfunksjonen, kjemisk potensial, Helmholtz og Gibbs
fri energi,
Læringsutbytte: Forstå hvordan elektromagnetismen kan beskrives ved hjelp av vektorfelt som redskap. Forstå hvordan
omgivelsenes atomære oppbygging ligger til grunn for vår naturforståelse og forstå grunnleggende oppbygging av enkle
gasser, væsker og faste stoffer når de betraktes som statistiske mangepartikkelsystemer.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen:  Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

FYS210  Hydrodynamikk
Hydrodynamics
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Peder A. Tyvand/ IMT
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: 11 laboratorieøvelser i løpet av 8 uker. En rapport for hver øvelse skal godkjennes.
Rapporten skrives i fellesskap av studentene på en laboratoriegruppe. Det gis minst to obilgatoriske innleveringer med
alle hjelpemidler tillatt. Minst to av disse må være godkjent med 60% riktige svar.
Forutsatte forkunnskaper:  FYS101, MATH111, MATH112 og MATH113
Overlapping og studiepoengreduksjon: TFY220, 9 stp.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: 2x2 timer per uke i 13 uker = 52 timer. Regneøvelser: 1x2 timer per uke i
13 uker = 26 timer. Laboratorieøvelser: 16 timer.
Innhold:  Innhold: Beskrivelse av væsker i bevegelse (kinematikk).Kontinuitetsligningen, energi- og impulsligningen.
Stasjonær strømning av inkompressibel væske i rør og åpne kanaler. Tap av mekanisk energi. Turbulent strømning.
Laboratorieøvelser illustrerer viktige strømningsfenomener.
Læringsutbytte: Studentene skal kunne forstå og beskrive prinsippene i strømningslæren og anvende disse til å løse
praktiske problemer. Studentene skal kunne anvende enkle fysiske lover på en fluid i bevegelse, og ut fra dette gi
en matematisk beskrivelse av enklere strømningsfenomener. Dette skal kunne brukes til å løse problemer knyttet til
væskestrøm i rør og kanaler. Studentene skal kunne utføre praktiske forsøk knyttet til væsker i bevegelse.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftleg prøve som varar 3 timar.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen:  Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

FYS230  Elektroteknikk
Electrical Engineering
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Petter H Heyerdahl/ IMT
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  Januarblokk  Juniblokk  
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Obligatoriske aktiviteter: Det vil bli avholdt to underveisprøver med en varighet på to timer hver. Begge prøvene må
være bestått for å kunne delta i laboratoriedelen. Du må gjennomføre en sikkerhetsdemonstrasjon og skriftlig godkjenne
sikkerhetsinnstruks for laboratoriedelen før du kan delta i laboratoriedelen. Alle laboratorieoppgavene skal utføres og
må, inkludert rapporter, være godkjent før du kan gå opp til eksamen.
Forutsatte forkunnskaper:  FYS101, FYS102, FYS103
Strukturert undervisningstid: Høstparallellen: 52 timer forelesninger 2 timer 2 ganger per uke Regneøvinger: 1-2
timer per uke Januarblokk: laboratorieoppgaver med rapport, varighet 4-7 timer hver. (Evt dublisering i juniblokk)
Innhold:  Kurset åpner med å repetere grunnleggende elektriske prinsipper fra elektromagnetismen relevant for dette
emnet. Deretter går vi gjennom prinsippene, oppbygging, ytelse, egenskaper og bruksområder for forskjellige elektriske
maskiner. Transformatorer, enfase og trefasesystemer, generatorer og motorer
Læringsutbytte: Du vil forstå at all omforming av elektrisk energi i maskiner følger loven om induksjon: Elektrisk
spenning oppstår når en elektrisk leder opplever et varierende magnetfelt. Du vil se at en dynamo, en generator, en
motor, en transformator, en høyttaler, en mikrofon, en kassettspiller og lesehodet i en datadisk i prinsippet er like
maskiner, men med forskjellig utforming. Du vil lære å kjenne til noen forkjellige maskintyper som asynkronmaskin
(verdens vanligste motor), synkronmaskin (kraftverk), likestrømsmaskin og transformatorer av forskjellige typer. Likeså
vil du forstå forskjellen mellom likestrøm og vekselstrøm og enfase- og trefasesystemer og kunne utføre grunnleggende
beregninger av maskiner i enkle nettverk. Du vil også forstå begrepene effektivitet, aktiv og reaktiv effekt og noen
viktige roller de spiller i små og store energisystemer.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig eksamen, 3,5 timer.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen:  Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

FYS235  Elektronikk
Electronics
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Petter H Heyerdahl/ IMT
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Laboratorieøvelser
Forutsatte forkunnskaper:  FYS101, FYS102, MATH111
Overlapping og studiepoengreduksjon: FYS130: 5 sp FYS250: 5 sp
Strukturert undervisningstid: Det vil bli tilbudt tilsvarende 13 ukers organisert undervisning. Forelesninger: 2 timer
x 13 uker = 26 timer. Regneøvelser: 2 timer x 13 uker = 26 timer. Laboratorieøvinger: 10 x (4 timer + 4 timer for-) og
etterarbeid = 80 timer
Innhold:  Elektrisitetens grunnbegreper, kretselementer, kretsteknikk, nettverk og analyse av disse, ulineære
kretselementer, signalbehandling, periodiske funksjoner, elektriske instrumenter, ideelle og praktiske forsterkere, dioder,
oscilloskop, felteffekt- og bipolar transistor, integrerte kretser, analogregnemaskin, integrator
Læringsutbytte: I dette grunnkurset vil vi at du skal - se at beregninger av elektroniske kretser stemmer i praksis -
kunne bruke multimeter, oscilloskop, funksjonsgenerator, strømforsyninger - kunne konstruere, bygge og analysere
enkle elektroniske kretser - kunne på nettet finne ytelsesdata til elektroniske komponenter - ha føling med utforming,
dimensjoner og ytelse til noen elektroniske komponenter - vite at elektronikk bygger på få enkle prinsipper, men krever
et utall lure grep for å virke.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Avsluttende skriftlig eksamen
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Utdelt kalkulator. Spesifiserte andre hjelpemidler.

FYS241  Miljøfysikk
Environmental Physics
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Cecilia Marie Futsæther/ IMT
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Medvirkende lærere: 
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  Juniblokk  
Obligatoriske aktiviteter: Obligatoriske aktiviteter
Forutsatte forkunnskaper:  FYS101, FYS102 eller FYS112, FYS113, FYS135.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: 52 timer. Regneøvinger: 26 timer.
Innhold:  Forelesninger: Fire timer i uken . Regneøvinger: To timer i uken med oppgaveløsning, gjennomgang og
kollokvier. Innhold: kjernefysikk, radioaktivitet og desintegrasjonsprosesser, vekselvirkninger mellom ioniserende
stråling og materie, biologiske effekter av stråling, doseberegninger, strålevern, bruk av kjernefysikk, fisjon,
reaktorfysikk og kommersielle kjernekraftreaktorer, fusjon og kontrollert termonukleær fusjon. Klimafysikk,
atmosfærens sammensetning og termodynamikk, elementær aerosol- og skyfysikk, solstråling, globale energibalansen,
havets betydning, drivhusgasser og klimaendringer, klimamodeller, elementær stratosfære-kjemi og reduksjoner i ozon.
Læringsutbytte: Oppnå en generell forståelse av kjernefysikk og klimaendringer. Vite hvordan strålingen produseres og
måles og hvilke effekter den har. Vite om strålingens fysiske dannelse i atomer og kjerner, kjenne til hvordan radioaktive
stoffer desintegrerer. Studentene vil få kjennskap til alle vesentlige interaksjonsmekanismer mellom stråling og materie.
De biologiske effekter, helseeffekter og miljøeffekter av ioniserende stråling samt doseberegninger og diskusjon av disse
ut i fra internasjonale anbefalinger innen strålevern og satte grenseverdier vil være sentrale emner. Studentene vil også
få god kjennskap til prosessene fisjon og fusjon og hvordan disse kan brukes i energiproduksjon. Oppnå en helhetlig
forståelse av hvordan globale endringer i strålingsklima og atmosfærens sammensetning påvirker miljøet som helhet.
Studentene skal ha en god oversikt over globale effekter av utslipp av klimagasser og drivhuseffekten. Studentene skal
kunne vurdere både individuell og samfunnsrisiko knyttet til miljøproblemer.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig slutteksamen, 3,5 timer.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Utdelt kalkulator. Spesifiserte andre hjelpemidler.

FYS271  Energy Physics and Energy Conversion
Energifysikk og energiomforming
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: Jorge Mario Marchetti/ IMT
Teachers: Guest lecturers
Start term: Autumn parallel
Terms: Autumn parallel  
Mandatory activities: Mandatory exercises and hand-ins throughout the term. Rules for approval of mandatory activity
will be presented at the start of the term.
Prerequisites:  FYS101, FYS102, FYS103, MATH112, KJM100
Credit reduction: FYS270 - 7 credits.
Type of course: For 13 weeks: Lectures: 2 x 2 hours per week. Exercises: 1 x 2 hours per week. Self-study and
colloquia.
Contents: Basic fundamental thermodynamics concepts and its application in different scenarios. Introduction to the
energy cicles, ideal and real cycles process and their efficiency. An overview of energy reserves in the world and the use
of energy quality in different forms: Bioenergy, small-scale hydropower, wind and solar energy. Conventional oil, gas,
and coal powerplants.
Learning outcomes: Students will be given the fundamental of thermodynamics and its applications to the energy
industry world. Students will be taught to describe, understand and calculate various forms of energy transport and work-
producing and work-consuming cyclic processes. The student is to know about renewable and non-renewable energy
reserves, their availability, size and expected duration in various scenarios. The student is to learn about the known
options for covering the earth\'s future energy needs at different per capita energy consumptions. The student is to be
able to apply the necessary thermodynamics and other general physics in order to understand how we can make the most
of our energy resources and use various energy transformation principles. The student is also to understand principles
and the existing techniques for storing and distributing energy.
Methods of examination: Final Written exam Grading: A-F
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Assessment methods: The exam covers the three topics thermodynamics, combustion and renewable energy. The
student must achieve sufficient results on all three topics to obtain a passing grade. The exam will be given and must be
answered in English.
Examination aids: Simple calculator, specified other examination aids

FYS373  Chemical and Biochemical Energy Conversion
Kjemisk- og biokjemisk energikonvertering
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: Jorge Mario Marchetti/ IMT
Start term: Autumn parallel
Terms: Autumn parallel  
Mandatory activities: Mandatory exercises and hand-ins throughout the term. Rules for approval of mandatory activity
will be presented at the start of the term.
Prerequisites:  FYS271, FYS251, KJM100
Credit reduction: FYS371 - 2 credits
Type of course: For 13 weeks: Lectures: 2 x 2 hours per week. Exercises: 1 x 2 hours per week. Self-study and
colloquia.
Contents: Fundamental knowledge of reaction kinetics. Fundamental understanding for reactor design. Data analysis
and interpretation. Mathematical methods for design kinetics expression and fitting with experimental data. General
overview of catalyst used and how the kinetics expressions are modified in case of homogeneous, heterogeneous or bio
systems. Simple as well as multiple reactions will be studied in different systems (Liquid-liquid, gas-gas, etc).
Learning outcomes: Students will be given the fundamental of chemical and biochemical conversion and its
applications. Students will be taught the chemical kinetics of a process reaction, the interpretation of the results and the
design of industrial reactors (ideal and non-ideal scenarios). The student will learn about the relevance of knowing the
conversation ratio and how this is related to the energy production as well as energy sustainability of a process. The
students will learn the know-how of design chemical reactors for different scenarios; it will learn different cases such as
adiabatic, isothermal, and auto-thermal equipment.
Methods of examination: Final Written exam Grading: A-F
Assessment methods: The exam will be given and must be answered in English.
Examination aids: Simple calculator, specified other examination aids

FYS374  Elektrokjemisk energilagring
Electrochemical Energy Storage
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Espen Olsen/ IMT
Medvirkende lærere: Espen Olsen Mulige eksterne gjesteforelesere
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Forutsatte forkunnskaper:  FYS 251, FYS 271, KJM 100, KJM 120
Overlapping og studiepoengreduksjon: Pensum overlapper delvis med stoff gitt i FYS 371. Poengreduksjon 1 sp.
Strukturert undervisningstid: Emnet undervises med 1x2 forelesningstimer pr uke. Kollokvier etter behov
Innhold:  Grunnleggende elektrokjemiske prinsipper og elektrokjemisk termodynamikk. Elektromotorisk spenning og
kapasitet Elektrodematerialer Elektrodereaksjoner Konkrete systemer i kommersiell utnyttelse
Læringsutbytte: Emnet skal gi forståelse av prinsipper og teknologi for elektrokjemisk lagring av energi. Emnet er på
300-nivå og egnet som en del av det teoretiske pensum for en master- eller Ph.D-grad.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: 3 timers skriftlig eksamen
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen:  Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.
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FYS375  Energiteknologi, lab
Energy Technology, Lab
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Petter H Heyerdahl/ IMT
Medvirkende lærere: Jorge Marchetti, Espen Olsen, Bjørn Kasin, Tom Ringstad
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Alle laboratorieøvelser er obligatoriske.
Forutsatte forkunnskaper:  FYS271.
Overlapping og studiepoengreduksjon: FYS370 -5sp.
Strukturert undervisningstid: Forberedelse, laboratorieøvinger, dataanalyse of rapportskriving; materialinnsamling til
og skriving av semesteroppgaven.
Innhold:  Du skal utføre praktiske laboratorieoppgaver der du for hver oppgave skal: gjennomgå teorien for prosessene,
sette deg inn i laboratorieoppgaven, forberede laboratoriekjøringene, utføre kjøringen av labene, analysere resultater,
skrive rapport. Videre skal du skrive en semesteroppgave om et energifysikkemne.
Læringsutbytte: All energi må omformes fra sin kildeform (solstråling, biomasse, vind, vann i høyden)
til energitjenester som vi har bruk for (lys, bevegelse, komfort). Etter kurset vil du forstå noen viktige
omformingsprosesser, ha driftet noen virkelige anlegg, utført målinger på virkelige omformere fått begreper om
dimensjoner i forhold til ytelse, virkningsgrad, ressursbruk og miljøpåvirkninger.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Gjennomføringen av og rapportene til alle laboratorieoppgavene må være bestått. Semesteroppgaven må være
bestått. Hvis flere studenter etter avtale med faglærer skriver rapporter i fellesskap, må det fremgå hvem som har gitt
hvilke bidrag.

FYS376  Solenergi
Solar Energy
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Espen Olsen/ IMT
Medvirkende lærere: Espen Olsen Gjesteforelesere kan benyttes
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: FYS 375 utgjør laboratoriedelen av kurset og godkjent FYS 375 er obligatorisk før
avleggelse av eksamen
Forutsatte forkunnskaper:  FYS 271, FYS 251, KJM 100
Overlapping og studiepoengreduksjon: FYS 371 - 2 sp reduksjon
Strukturert undervisningstid: Tentativt 2 x 2 timer forelesning per uke. Resten av undervisingen avtales med faglærer.
Innhold:  Introduksjon Solen som energikilde Solcellers virkemåte Fra sand til solceller Konstruksjon av PV-systemer
Solfangeres virkemåte Solvarmesystemer Miljømessige aspekter ved solenergisystemer
Læringsutbytte: Studenten skal ha kunnskap og forståelse for Virkemåte, konstruksjon og systemoppbygging av anlegg
for konvertering av solenergi til elektrisk energi og varmeenergi Studenten skal forstå: Virkemåte for fotovoltaiske
solceller Produksjonsprosesser fra sand til silisiumbaserte solcellemoduler Systemoppbygging av PV-anlegg Alternative
solcellekonsepter Materialvalg, virkemåte og konstruksjon av solvarmefangere Systemintegrasjon og lagring av
solvarmeenergi Termiske solkraftverk Effektivitetsbegrensinger ved konvertering fra solenergi til andre energiformer (el.
og varme) Faget skal gjøre studenten i stand til å: Forstå virkemåte og design av anlegg for konvertering av solenergi
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: 3 timer skriftlig eksamen
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Utdelt kalkulator. Spesifiserte andre hjelpemidler.
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FYS381  Biologisk fysikk
Biological Physics
Studiepoeng: 10 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Gaute Einevoll/ IMT
Medvirkende lærere: Gaute Einevoll.
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Forutsatte forkunnskaper:  Grunnleggende emner i matematikk, informatikk og fysikk.
Overlapping og studiepoengreduksjon: FYS380 - reduksjon med 10 studiepoeng.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: 48 timer. Øvinger: anslagsvis 24 timer.
Innhold:  Stoffet vil bli gjennomgått på forelesninger, og regneøvinger vil bidra til økt forståelse av stoffet.
Læringsutbytte: Oppnå en overordnet forståelse av hvordan biologiske systemers egenskaper bestemmes av
grunnleggende fysiske lover, ha forståelse av og kunne matematisk regne på noen fysiske modeller for molekylære og
cellulære prosesser, og kunne orientere seg videre i faglitteraturen innen biologisk fysikk. Vite og forstå (i) hvordan
celler er oppbygd, (ii) hvordan en diffusiv transportprosess følger av virrevandring på mikroskopisk nivå og hvordan
diffusjonsligningen kan utledes, (iii) hvordan hydrodynamikk oppleves på små romlige skalaer (cellenivå), (iv) hva
entropiske krefter er og hvordan de virker, (v) om kjemiske krefter, (vi) om kooperative overganger i makromolekyler,
(vii) om enzymer og molekylære maskiner, og (viii) grunnleggende egenskaper til elektisk eksiterbare celler. Kunne
orientere seg og tilegne seg kunnskaper fra fagbøker innen biologisk fysikk og ordinære vitenskapelige artikler. Forstå at
skillet mellom de naturvitenskapelige disipliner fysikk, kjemi og biologi er menneskeskapt og at naturvitenskapen er en
sammenhengende vitenskap.
Eksamensform: Avsluttende Muntlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Muntlig slutteksamen på generelt pensum.

FYS385  Prosjekt i biologisk fysikk
Project in Biological Physics
Studiepoeng: 5 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Gaute Einevoll/ IMT
Medvirkende lærere: Cecilia Futsæther
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  Januarblokk  
Forutsatte forkunnskaper:  Grunnleggende emner i matematikk, informatikk og fysikk. FYS381 Biologisk fysikk må
enten være tatt i forkant eller tas parallelt med emnet.
Overlapping og studiepoengreduksjon: FYS380 - reduksjon med 5 studiepoeng.
Strukturert undervisningstid: Ukentlig diskusjon med faglærere og/eller medstudenter.
Innhold:  Arbeid med prosjektoppgaven. Sammenskriving av skriftig prosjektrapport. Muntlig presentasjon av
rapporten.
Læringsutbytte: Lære i dybden om et spesielt tema innen biologisk fysikk eller å bli introdusert til forskning innen
fagområdet. Lære å skrive og muntlig presentere en prosjektrapport.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Prosjektrapporten vurderes og teller 3/4 av karakteren. Hvis flere studenter velger å skrive felles rapport, må
det fremgå hvem som har gitt hvilke bidrag. Hver student gir en presentasjon, enten en del av en fellesrapport eller sitt
eget individuelle prosjekt. Presentasjonen teller 1/4 av karakteren. Både rapporten og presentasjonen må være bestått for
at emnet skal være bestått.

FYS386  Matematisk nevrovitenskap
Mathematical Neuroscience
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Studiepoeng: 5 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Gaute Einevoll/ IMT
Medvirkende lærere: Gaute Einevoll.
Startperiode: Augustblokk
Perioder: Etter behov
Emnet tilbys:  Annet - Gis etter behov etter avtale med emneansvarlig.
Forutsatte forkunnskaper:  Grunnleggende emner i matematikk og informatikk.
Strukturert undervisningstid: Kollokvering: ca. 24 timer.
Innhold:  Utvalgte temaer knyttet til matematisk modellering av (i) signalbehandling i nerveceller, (ii) nevral koding og
dekoding, (iii) reseptoriske felt i synssystemet, (iv) informasjonsoverføring i nervesystemet, (v) modeller for nerveceller,
(vi) biologiske nevrale nettverksmodeller, (vii) læring og hukommelse.
Læringsutbytte: Oppnå en overordnet forståelse av hvordan nevrobiologiske systemers egenskaper kan modelleres
matematisk og kunne orientere seg videre i faglitteraturen innen matematisk nevrovitenskap. Kunne formulere og
løse enkle modeller fra matematisk nevrovitenskap. Kunne orientere seg i og tilegne seg kunnskaper fra vitenskapelig
litteratur innen fagfeltet for å kunne utvikle mer kompliserte modeller. Forstå at matematiske metoder er nødvendige for
å forstå komplekse nevrobiologiske prosesser.
Eksamensform: Avsluttende Muntlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Muntlig slutteksamen. Studenten bli stilt spørsmål fra pensum av sensor og faglærer.

FYS401  Light and Biological Material
Lys og biologisk materie
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: Achim Kohler/ IMT
Teachers: Cecilia Futsæther
Start term: Autumn parallel
Terms: Autumn parallel  
The course is offered:  Other -
Mandatory activities: Colloquiums and project work
Prerequisites:  The course will be adjusted to the students bakground. Both PhD students with a physics, chemistry,
biology background or similar background will be eligible.
Type of course: The will be colloquiums of 2 hours, 2 times a week, in total 10 weeks.
Contents: In this course the students will give oral presentations of selected topics. In addition, the students need to
perform a project during the semester. The topics for the projects will be adjusted to the students bakground. The projects
will be presented orally.
Learning outcomes: To obtain theoretical knowledge in the field light and biological material. To be able to present to
present topics from this field orally. To be able to analyse spectroscopic measurement data.
Methods of examination: Final Grading: Pass/Fail

GEN220  Genetic Basis of Biodiversity
Genetisk grunnlag for biodiversitet
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: Manfred Joachim Heun/ INA
Teachers: 
Start term: Autumn parallel
Terms: Autumn parallel  
Mandatory activities: Students are asked to deliver 4 homework assignments in Fronter.
Prerequisites:  BIO120.
Type of course: Lectures: 25 hours.
Contents: The course is divided into 4 main themes: 1) Describe and compare biodiversity 2) Tools for generating
phylogenetic trees 3) Explain and validate theories explaining evolution 4) Examples of evolution
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Learning outcomes: The students should understand that all (today\'s and extinct) biodiversity is the outcome of
Darwinian selection and other genetic mechanisms. The enormous number of gene/allele combinations in the genomes of
most living species is beyond imagination; yet, we have to learn genetic approaches to understand the above-mentioned
adaptation processes.
Methods of examination: Final Written exam Grading: A-F
Assessment methods: Written exam of 3 hours.
Examination aids: No calculator, no other examination aids

GEN320  Molecular Markers for Plant Genomics
Molekylære markører i plantegenomet
Credits: 5 Language:  English
Staff/institute: Manfred Joachim Heun/ INA
Teachers: none
Start term: January block
Terms: January block  
The course is offered:  Other - The next opportunity to follow GEN320 is in 2016.
Mandatory activities: Group work.
Prerequisites:  BIO120 and GEN220.
Type of course: 10 hours lectures distributed over 3 weeks.
Contents: Understand the use of DNA marker for genome analysis with focus on plants.
Learning outcomes: The students will learn DNA marker-based approaches for understanding plant genomes.
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: Pass/Fail
Assessment methods: Presentation of one scientific article (1 hour per student) accounts for 2/5. A written summary of
6-12 scientific articles accounts for 3/5. Not all individual parts have to be better than \'passed\'; the combined grading
counts.

GEO100  Geologi
Geology
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Michael Heim/ IPM
Medvirkende lærere: Mona Henriksen og øvingslærer.
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: 1. Innleveringsoppgave i geodatafangst, medio november. 2. Deltagelse på utferd og levert
rapport medio oktober.
Strukturert undervisningstid: 50 timer forelesninger, 30 timer øvelser, 8 timer (1 dag) utferd. Annet (bl.a. e-post
korrespondanse): maks 1/2 time pr student.
Innhold:  Forelesninger: Jordas oppbygning. Oversikt over dannelse av geologisk materiale sett i forhold til indre og
yrte prosesser og illustrert med norske eksempler. Fordypning i overflateprosesser (forvitring, erosjon, transport og
avsetning) og indre prosesser (i lys av platetektonikken) sett i avhengighet av geologisk tid og sted. Hovedtrekk av
Norges geologiske historie gjennom 3 milliarder år. Utforming av dagens landformer i Norge og fordeling av løsmassene
ved vann og is gjennom den yngste geologiske historien (kvartærtiden). Øvelser: Bli kjent med viktige mineraler,
bergarter, fossiler og løsmasser. Uteøvelse i nærmiljøet rundt UMB. Lese og tolke geologiske kart (løsmassekart og
berggrunnskart). Innleveringsoppgave i geodatafangst og endags-utferd.
Læringsutbytte: Gjennom kurset skal studenten forstå betydningen av geologi som fundament for naturgrunnlaget.
Kunnskap om jordas materialer og utvikling, forståelse av geologiske prosesser, samt erkjennelse av viktigheten til
en god forvaltning av georessursene er sentrale læringsmål. Studenten skal bli fortrolig med geologens tenkemåte og
tilnærming til naturen (endringer skjer over tid og rom av store dimensjoner) og bli kjent med geologiske bakgrunnsdata
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(kart, databaser mm). Basiskunnskapene om materialer og prosesser skal kunne anvendes på Norges geologiske utvikling
og i tolkningen av geologisk kart som verktøy i en helhetlig ressursforvaltning hvor geologien har betydning for bl.a.
utnyttelse av ikke fornybare og fornybare ressurser, vegetasjon, planteproduksjon og arealdisponering.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Steinprøve (i oktober/november) teller 30%. Ved stryk inntil 2 nye forsøk i løpet av semesteret. Ellers etter
ønske ett forbedringsforsøk som da blir tellende. Avsluttende skriftig prøve (3,5 timer) i eksamensperioden teller 70%.
Begge eksamensdeler kreves bestått. Evt. fornyet eksamen krever ikke gjentagelse av godkjente obligatoriske aktiviteter
og evt. kun forbedring av den utilstrekkelige eksamensdelen.

GEO210  Kvartærgeologi
Quaternary Geology
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Jon Landvik/ IPM
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Utferd. Innlevering med godkjenning av: ukentlige øvelser, utferdsrapport, semesteroppgave.
Forutsatte forkunnskaper:  GEO100 Geologi
Strukturert undervisningstid: Ca. 13x4 t forelesning/øvelser/seminarer, 2x10 t utferd med rapport.
Innhold:  Kunnskaper om løsmassene våre er viktig i forbindelse med arealplanlegning og utnyttelse av naturressurser
til forskjellige formål som f.eks. landbruk, skogsdrift, veibygging, renseanlegg m.m. Kurset behandler de naturlige
klimaendringene og prosessene som har styrt utviklingen av landskapet i Norge gjennom kvartærtida. Det legges vekt
på hvordan klima, istider og havnivåendringer har bestemt egenskapene og fordelingen av typiske norske løsmassetyper
som morenemateriale, breelv-, bresjø-, elve-, og havavsetninger. Den teoretiske undervisningen støttes av øvelser hvor
du arbeider med kvartærgeologiske problemer, bruk av kvartærgeologiske kart og profiler, og tolkning og forståelse av
ulike observasjoner.
Læringsutbytte: Du lærer hvordan de naturlige klimaendringene i kvartærtida har bidratt til å danne landskapet og
løsmassene i Norge, løsmassenes ulike egenskaper og deres regionale fordeling.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Avsluttende skriftlig eksamen (3,5 timer) teller 100%.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

GEO211  Kvartærgeologisk feltkurs
Quaternary Geology - Field Course
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Mona Henriksen/ IPM
Medvirkende lærere: Leif Jakobsen
Startperiode: Juniblokk
Perioder: Juniblokk  
Obligatoriske aktiviteter: Innleveringsoppgave i et gitt tema.
Forutsatte forkunnskaper:  GEO210 eller tilsvarende.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger og øvelser (inne): 1 dag. Øvelser i felt og utferd: 8 dager. Framlegging av
resultater og rapportskriving: 3 dager.
Innhold:  Kunnskaper om løsmassene i Norge er viktig i forbindelse med arealplanlegging, identifisering av geofarer
og utnyttelse av naturressurser. I kurset lærer du bruk av kart og flyfoto for kvartærgeologisk kartlegging. Ute i felt vil
du identifisere og kartlegge morene-, breelv-, hav- og elveavsetninger, sondere i løsmasser kombinert med georadar og
beskrive og tolke snitt i løsmasser. Kurset innledes med faglige forberedelse ved UMB, og vil deretter gå i feltområder i
Sør-Norge (inkl. lørdag og søndag). Du skal gjennomføre undersøkelser av løsmassene i utvalgte områder og skrive en
rapport. Rapporten skal inneholde beskrivelse av områdene og tolkning av prosessene som har avsatt løsmassene.
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Læringsutbytte: Du lærer å gjenkjenne de viktigste løsmassetypene i Norge, vurdere deres utbredelse og karakterisere
egenskapene. Dette gir en forståelse av de geologiske prosessene som dannet disse løsmassene og landskapet de
forekommer i, og deres betydning ved forskjellig arealutnyttelse.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Rapport 100%.

GEO220  Hydrogeologi
Hydrogeology
Studiepoeng: 5 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Helen Kristine French/ IPM
Medvirkende lærere: Michael Heim, Leif Vidar Jakobsen.
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Øvelser med rapport og utferd.
Forutsatte forkunnskaper:  GEO100
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: 20 timer. Øvelser: 25 timer. Websøk: 4 timer. Utferd: 6 timer.
Innhold:  Forelesninger (gis både i klasserom og kan følges som nett-basert undervisning gjennom Fronter): Egenskaper
for grunnvannsmagasiner, strømning av grunnvann. Øvelser: 1. Bruk av grunnvannskart 2. Flash-komponenter i
Fronter 3. Websøk: A. Den nasjonale brønndatabasen Utferd: En halv dag på UMB-området: Grunnvann i løsmasser
(Frydenhaug). Annet: Dette kurset benytter seg av Fronter og dette brukes til kommunikasjon med studentene utenom
forelesningstimene.
Læringsutbytte: På kurset vil studentene lære om egenskapene til vanlige grunnvannsforekomster, hvordan de kan
utnyttes og beskyttes mot forurensning. Undervisningen legger vekt på sammenhengen mellom berggrunn, løsmasser
og grunnvann og bruk av ulike kart og databaser for å innhente relevant informasjon. Studenten skal forstå hvordan
grunnvann opptrer og beveger seg. Han/hun skal også vite hva som er de viktigste egenskapene for grunnvann
sammenlignet med overflatevann. Studenten skal også ha en oversikt ulike metoder for å undersøke løsmassenes
egenskaper og kunne de grunnleggende likningene for grunnvanntransport. Etter fullført kurs skal studentene være
i stand til å foreta en praktisk vurdering av utnyttelse av grunnvann som drikkevann og som en økologisk ressurs.
Studenten skal forstå at grunnvann er en viktig ressurs som må forvaltes på en forsvarlig måte. Kurset skal også gi en
forståelse av at grunnvann ikke alltid er en fornybar ressurs.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig slutteksamen (3 t) 100%.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen:  Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

GEO221  Hydrogeologi - feltkurs
Hydrogoelogy - Field Course
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Helen Kristine French/ IPM
Medvirkende lærere: Leif Vidar Jakobsen, lærere fra UiO.
Startperiode: Juniblokk
Perioder: Juniblokk  
Obligatoriske aktiviteter: Deltagelse i alle øvelser. Fravær må godkjennes av kursansvarlige
Forutsatte forkunnskaper:  GEO100, GEO220.
Strukturert undervisningstid: To øvelser pr dag i 10 dager. Kveldsarbeid med bearbeiding av data og rapportskriving.
Noe forberedelsesarbeid må påregnes i tillegg til etterarbeid de nærmeste dagene etter undervisningen er avsluttet.
Innhold:  Dette er et feltkurs med øvelser. Følgende temaer inngår: Overflatekartlegging, Peilerørstest, Infiltrasjonstest,
Sonderboring, Prøveboring, Prøvepumping, Geofysiske metoder, Forurensingsstudier, Innmåling av grunnvannsnivå.
Læringsutbytte: Kurset er en oppfølging av GEO220. Studenten skal nå lære å bruke vanlige metoder for å gjøre en
undersøkelse av grunnvann i felt. Bearbeiding av data gir studenten grunnlag til å vurdere verdien og usikkerheten ved
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slike metoder.Studenten skal vite hvilke metoder som kan benyttes i praktiske studier av grunnvann, der formålet med
undersøkelsen kan være av ulik karakter. Studenten skal ha oversikt over fordeler og ulemper ved ulike metoder. Han/
hun skal også ha lært hvordan man kan vurdere egenskapene ved grunnvannsmagasin. Studenten skal være i stand til
å utføre undersøkelser av grunnvann som en basis for A. Uttak til drikkevann B. Vern av grunnvannsforekomster C.
Studier av forurensningsspredning i grunnvann. Studenten skal forstå hva som må gjøres for at grunnvannsforekomster
kan forvaltes på en forsvarlig måte.
Eksamensform: Avsluttende Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Rapport teller 100%.

GEO222  Geologi prosjektoppgave
Geology Project
Studiepoeng: 5 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Mona Henriksen/ IPM
Medvirkende lærere: Helen French, Michael Heim, Leif Jakobsen, Jon Landvik.
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Etter behov
Forutsatte forkunnskaper:  GEO100. Studenter som ønsker en spesialoppgave i kvartærgeologi må ha GEO210.
Studenter som ønsker en spesialoppgave i hydrogeologi (før grunnvann) må ha GEO220.
Strukturert undervisningstid: Ca. 10 timer veiledning.
Innhold:  Studenten setter opp plan for arbeidet sammen med lærer og eventuell oppdragsgiver. Planen skal inneholde:
Formål med oppgaven, detaljert plan for gjennomføring, produkt, rapport.
Læringsutbytte: Studenten skal bruke kunnskaper fra kurs i geologi til å løse oppgaver knyttet til anvendte
problemstillinger eller forskningsprosjekter. Studenten vil gjennom kurset tilegne seg kunnskaper om praktisk
gjennomføring av geologiske undersøkelser. Han/hun kan komme i direkte kontakt med forskere innen geologi, og
eventuelt med oppdragsgivere. Studenten vil lære å skrive en rapport.
Eksamensform: Avsluttende Karakterregel: A-F
Eksamen: Avsluttende rapport.

GEO300  Videregående hydrogeologi
Avanced Hydrogeology
Studiepoeng: 10 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Helen Kristine French/ IPM
Medvirkende lærere: Jan Mulder
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Innlevering av øvelser.
Forutsatte forkunnskaper:  GEO220.
Strukturert undervisningstid: Forelesnings- og instruksjonstimer : 40 timer. Regneøvelser: 7 timer. Modellering: 20
timer.
Innhold:  1. Forelesninger teori. 2. Regneøvelser. 3. Innleveringsoppgaver og studentpresentasjoner (teller for
sluttkarakter). 4. Innføring i bruk av modellen MODFLOW og SUTRA.
Læringsutbytte: Studenten skal ha innsikt i kvantitative metoder for å beskrive strømning av vann og forurensinger i
mettet og umettet sone. Studenten skal ha tilstrekkelig kunnskap om geokjemiske prosesser, retardasjon og nedbrytning
til å kunne vurdere effekten av menneskelig inngrep i grunnvannsystemer. Studenten skal kjenne til ulike metoder
for å beskrive grunnvannssystemet inkludert geofysiske metoder og grunnleggende geostatistikk og kunne bruke
grunnvannsmodeller som prediksjonsverktøy. Studenten skal kunne vurdere risiko for irreversible endringer av
grunnvannsressurser både når det gjelder kvantitet og kvalitet som en følge av menneskelig inngrep, og se dette i
sammenheng med en bærekraftig forvaltning av grunnvann.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
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Eksamen: 2 regneoppgaver teller til sammen 40%. Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) teller 60%. Innlevering av 2
(regne)oppgaver gjennom semesteret. Både regneoppgaver og avsluttende eksamen må være bestått.

GEO310  Paleoenvironments and climate change
Paleoenvironment and Climate Change
Studiepoeng: 10 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Mona Henriksen/ IPM
Medvirkende lærere: Mona Henriksen.
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Emnet tilbys:  År med oddetall
Forutsatte forkunnskaper:  GEO100 og GEO210 eller tilsvarende.
Strukturert undervisningstid: Seminarer og forelesninger: 24 t
Innhold:  Emnet tar opp de dramatiske endringene i jordens fysiske og biologiske miljø på geologiske tidsskala. Det
fokuseres på utviklingen både på lavere og høyere breddegrader. Studentene skal lære om pressfaktorer og de kreftene
som styrer varige klimaendringer, innvirkningen klimaendringer har på det fysiske og biologiske miljøet, samt få en
forståelse av hvor følsomt miljøet er for forandring i fremtiden. Emnet inneholder forelesninger og seminarer med
aktuelle forskningsartikler som tar opp disse spørsmålene.
Læringsutbytte: Studentene skal tilegne seg en forståelse av de naturlige endringene som har funnet sted i jordens
fysiske og biologiske miljø i den nyere geologiske fortid.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Innleveringer: 50%. Slutteksamen, skriftlig: 50%. Begge eksamesdeler må være bestått.

GEO311  Geologisk utferd
Geological Excursion
Studiepoeng: 5 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Mona Henriksen/ IPM
Medvirkende lærere: Helen French, Michael Heim, Jon Landvik
Startperiode: Juniblokk
Perioder: Etter behov
Emnet tilbys:  Annet - Emnet arrangeres ved behov, studentene deltar på ulike utferder innen geologi (som regel
arrangert av annet universitet).
Obligatoriske aktiviteter: Feltekskursjon.
Forutsatte forkunnskaper:  GEO100 samt GEO210, GEO211 eller GEO220, GEO221 eller tilsvarende.
Innhold:  Hoveddelen av emnet er deltakelse i en geologisk ekskursjon. Den teoretiske delen innbefatter faglig
forberedelse etter oppgitt litteraturliste, og utarbeidelse av en rapport som er grunnlag for evalueringen.
Læringsutbytte: Emnet har som mål å gi studentene bredere og dypere innsikt i feltgeologi rettet mot deres
mastergrads-studium. Gjennomføringen baserer seg på deltakelse i aktuelle norske eller utenlandske geologiekskursjoner
på mastergrads- og forskningsnivå.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Rapport 100%.

GMBB100  Bildebruk i geomatikk
Remote Sensing in Geomatics
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Øystein Dick/ IMT
Medvirkende lærere: Maalen-Johansen Ivar. Cecilie Rolstad Denby
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Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Lab-øvinger, feltøving og utferd.
Overlapping og studiepoengreduksjon: GMGM100, Reduksjon: 2 stp.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: 26 timer. Lab-øving: 20 timer. Feltøving: 4 timer. Utferd: 8 timer.
Innhold:  Forelesninger: Grunnleggende fysikalske prinsipper. Fotografiske opptak. Digitale opptak. Digital
bildebehandling. Bruk av fly og satellitter som sensorbærere. Analog- og digital flybildefotogrammetri.
Satellittkartlegging. Multispektrale opptak og klassifieringsteknikker. Integrasjon av bilder i geografiske informasjons-
systemer. Bruk av laserscanning (LIDAR) og radarbaserte tekikker (InSAR) for fremstilling av digitale terrengmodeller
(DTM). Øvelser: Innledende bildebruksøvelse. Presentasjon av multispektrale satellittbilder ved hjelp av
bildebehandlingsprogrammet MultiSpec. Måling i flybilder. Bruk av lomme- og speilstereoskop, demonstrasjon av
stereosyn. Digital bildebehandling. Klassifisering av et multispektralt satellittbilde. Søking etter satellittbilder i kataloger
på Internett. Fly- og satellittbilder som del av informasjonsinnholdet i et GIS. Orientering i marka på grunnlag av fly- og
satellittbilder. Utferder: Besøk hos Blom Geomatics AS og Norsk romsenter på Skøyen i Oslo.
Læringsutbytte: Etter gjennomføringen av emnet skal studenten ha kunnskap om hvordan ulike typer bilder tatt
fra fly og satellitter kan benyttes i forbindelse med fremstillingen av topografiske og tematiske kart samt digitale
terrengmodeller. Studenten skal ha kjennskap til de grunnleggende prinsipper for analogt og digitalt opptak av bilder,
samt de mest benyttede metoder for analog og digital presentasjon av bilder. Studenten skal kjenne til de grunnleggende
prinsipper og den historiske utvikling innen feltet konvensjonell fotogrammetri samt kjenne til hvordan digital
bildebehandling kan benyttes både i forbindelse med flybilder og satellittbilder. Studenten skal og ha kunnskap om de
forutsetninger som er nødvendige for at fly- og satellittbilder skal kunne integreres i geografiske informasjonssystemer
(GIS). Studenten skal ha kjennskap til hvordan laserscanning (LIDAR) og radarbaserte teknikker (InSAR) kan benyttes
for fremstilling av digitale terrengmodeller.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: 3 timer. Skriftlig eksamen.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: 

GMBB201  Bildebehandling i geomatikk
Image Processing in Geomatics
Studiepoeng: 5 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Øystein Dick/ IMT
Medvirkende lærere: Øystein Dick
Startperiode: Augustblokk
Perioder: Augustblokk  
Emnet tilbys:  År med oddetall
Obligatoriske aktiviteter: Øvinger, utferd/feltøving.
Forutsatte forkunnskaper:  GMBB100
Overlapping og studiepoengreduksjon: GMBB200: 5stp
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: 30 timer. Øvinger: 40 timer. Utferd/Feltøving: 16 timer.
Innhold:  Forelesninger: Satellittbilders geometriske og radiometriske egenskaper. Geometrisk oppretting/geo-
koding. Enkelt-bilde fotogrammetri med vekt på skrått SPOT-opptak. Kontroll av geometrisk nøyaktighet. Bilde-
matching og filtrering. Spesielle bildeforbedringsteknikker. Mosaikk-fremstilling. Klassifiseringsmetoder med vekt
på ikke-styrt klassifisering. Bruk av satellittbilder for vegetasjonskartlegging. Vurdering av klassifiseringsresultater.
Øvinger: Geometrisk oppretting. Måling av høyde i skråopptak. Spesielle bildebehandlingsmetoder: Pan-skjerping og
mosaikkering. Ikke-styrt klassifisering (klustring) og feltkontroll. Bilde-matching. Utferd: Feltarbeid i Oslo-området.
Læringsutbytte: Ha kunnskap om de mest sentrale begrepene knyttet til de typer digital bildebehandling som er
aktuelle i geomatikken, samt å kunne utføre slike former for bildebehandling, tolking og analyse ved hjelp av et valgt
bildebehandlingsverktøy (som for tiden er ERDAS Imagine). Gjennom utføringen av de obligatoriske øvingene, skal
studentene ha oppøvd evne til samarbeid i små, effektive grupper. I utforming av øvingsrapportene skal studentene ha
utviklet ferdigheter i aktuelle presentasjonsteknikker ved bruk av egnet programvare. For anvendelse av satellittbilder,
skal studentene kunne se de muligheter og begrensninger satellittbilder har som integrert del av geografiske
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informasjonssystemer (GIS), brukt i sammenheng med landskapsplanlegging, naturforvaltning og miljøovervåking. Ha
gjennomført en synfaring i marka som grunnlag for å kunne tilordne informasjonsklasser til spektralklasser fremkommet
ved ikke-styrt klassifisering. Ha kunnskap om og forståelse av bildebehandlingsmetoder som benyttes for automatisert
måling i bilder.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig eksamen.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: 

GMDK300  Digital kartografi
Digital Cartography
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Håvard Tveite/ IMT
Medvirkende lærere: Terje Midtbø har ansvar for undervisninga
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Seminar om kartografisk generalisering.
Forutsatte forkunnskaper:  Emnet forutsetter grunnleggende kunnskaper i matematikk og informatikk.
Strukturert undervisningstid: Forelesning 35 timer, seminar 5 timer, selvstendig øving 30 timer.
Innhold:  Introduksjon, kartografisk kommunikasjon, informasjonsteori, visualisering i IS, utvalgte emner innen
romlige datastrukturer, nettverksalgoritmer, topologiske relasjoner, modellering av geografisk informasjon ved skarpe og
flytende mengder, representasjon og visualisering av digitale terrengmodeller, kartografisk generalisering.
Læringsutbytte: Kompetanse til å vurdere om en kartografisk representasjon formidler informasjonen i det
underliggende datamaterialet på en måte som er hensiktsmessig for den aktuelle bruk og de aktuelle brukergrupper.
Kompetanse til å vurdere om digitale terrengmodeller på en effektiv måte er implementert i en datamaskin. Kompetanse
til å vurdere om geografiske informasjonssystemer inneholder tilstrekkelig avanserte algoritmer for kartografisk
generalisering og kommunikasjon sett i forhold til den aktuelle anvendelsen av informasjonssystemet. Forstå prinsipper
for kartografisk kommunikasjon, visualisering og design, matematisk modellering av terrengflater, representasjon av kart
i en datamaskin. Videre skal kandidaten forstå det matematiske grunnlaget for modellering og visualisering av geografisk
informasjon med flytende overganger. Studenten skal beherske de vanlige metoder for kartografisk framstilling av
geografisk informasjon som ulike typer tematiske kart og relieffkart. Videre skal studenten på et pseudokodenivå
kunne beskrive algortimer for etablering og visualisering og generalisering av digitale terrengmodeller. Studenten skal
kunne designe og på et pseudokodenivå beskrive algoritmer for kartografisk generalisering. Visualisering av geografisk
informasjon handler om hvilke perspektiver virkeligheten skal sees fra. Her kommer de etiske sider av faget inn.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: 3,5 timer. Skriftlig eksamen.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Utdelt kalkulator. Spesifiserte andre hjelpemidler.

GMFO120  Fotogrammetri 1
Photogrammetry 1
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Ivar Maalen-Johansen/ IMT
Medvirkende lærere: Barbi Nilsen og Knut Bjørkelo, Skog og landskap
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Øvinger.
Forutsatte forkunnskaper:  GMBB100.
Strukturert undervisningstid: 30 timer forelesning. 60 timer øvinger.
Innhold:  Forelesninger: Gangen i fotogrammetrisk kartlegging. Flykamera. Det perspektiviske sambandet.
Transformasjoner. Indre og ytre orientering. Feilkilder og kvalitet. Øvinger: Sentralprojeksjon i rommet. Konform
transformasjon. Nøyaktighet til koordinater og kart.
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Læringsutbytte: Å få kunnskap om og forståelse av de grunnleggende prinsippene i fotogrammetrien og introduksjon til
gangen i fotogrammetrisk kartlegging.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig eksamen
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen:  Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

GMFO205  Fotogrammetri 2
Photogrammetry 2
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Ivar Maalen-Johansen/ IMT
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Øvinger.
Forutsatte forkunnskaper:  GMBB100, GMFO120, INF100, Matlab-ferdigheter.
Strukturert undervisningstid: 56 timer forelesninger og 56 timer øvinger
Innhold:  Forelesninger: Det perspektiviske samband. Linearisering og differensialformler, formelutvikling. Bestemme
ytre orienteringselement, tilbakeskjæring i rommet. Gjensidig orientering, Schuts metode. Absolutt orientering. 3D
konform transformasjon. Introduksjon til aerotriangulering, strålebuntmetoden og blokkutjevning. Relevante standarder.
Feilkilder og kvalitet. Fotogrammetrisk kartleggingsprosess (Geovekstprosjekt) Kartkontroll Digitale høydemodeller
- Fremstilling og bruk, nøyaktighet i DHM. Digitale høydemodeller - Interpolasjon og fremstilling av høydekurver.
Bildematching i praksis, fremstilling av DHM i DFA. Digitale ortofoto - Fremstilling og bruk, nøyaktighet i ortofoto.
Digitale flykamera - Prinsipper og virkemåte, geometriske og radiometriske egenskaper. Laserskanning fra fly -
introduksjon, instrumenter, prinsipper, virkemåter, nøyaktighet, bruksområder. Øvinger: Ytre orientering av enkeltbilde
med strålebuntmetoden. Bildematching.
Læringsutbytte: Studentene skal ha kunnskap, forståelse og noe praktiske ferdigheter i orientering av bilder (tatt
fra fly og satellitt) i tillegg til ulike typer fotogrammetrisk måling og digital kartlegging, både ved manuelle og
automatiserte metoder, samt bearbeidning av data for presentasjon. I dette inngår kunnskap om og forståelse for
fotogrammetriens matematiske, optiske og fotografiske grunnlag, det perspektiviske sambandet, 3D transformasjoner og
modelldeformasjoner. I tillegg skal studentene ha praktiske ferdigheter i bruk av aktuell programvare. Grunnleggende
kunnskap om flybåren laserskanning er også inkludert.
Eksamensform: Avsluttende Muntlig Karakterregel: A-F

GMFO301  Fotogrammetri 3
Photogrammetry 3
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Ivar Maalen-Johansen/ IMT
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Emnet tilbys:  År med partall
Obligatoriske aktiviteter: Øvinger.
Forutsatte forkunnskaper:  GMFO120 og GMFO205.
Strukturert undervisningstid: 30 timer forelesninger/kollokvier og 30 timer øving.
Innhold:  Tema fra fotogrammetrisk punktbestemmelse (aerotriangulering, blokkutjevning): Forberedelser. Måling.
Aerotriangulering med digitale bilder. Bruk av GPS ved fly-fotografering. Blokkutjevning. Spesialiteter ved
blokkutjevning. Normallikninger Nøyaktighet og pålitelighet GNSS/INS ved flyfotografering
Læringsutbytte: Studentene skal ha detaljert kunnskap om tradisjonell og automatisert aerotriangulering og
fotogrammetrisk punktbestemmelse. De skal ha kunnskaper, forståelse og ferdigheter i aerotrianguleringens utførelse,
feilegenskaper, utjevning og anvendelse, INS- og GNSS-støttet aerotriangulering og blokkutjevning (strålebuntmetoden).
Kunnskap og forståelse i anvendelse, nøyaktighet og økonomi.
Eksamensform: Avsluttende Muntlig Karakterregel: A-F
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Eksamen: 

GMFO310  Nærfotogrammetri
Close-Range Photogrammetry
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Ivar Maalen-Johansen/ IMT
Startperiode: Januarblokk
Perioder: Januarblokk  
Emnet tilbys:  År med oddetall
Obligatoriske aktiviteter: Kollokvier, øvinger og utferd.
Forutsatte forkunnskaper:  GMFO205.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: 20 timer. Kollokvier: 12 timer. Øvinger: 12 timer. Prosjekt: 40 timer.
Utferd: 4 timer.
Innhold:  Forelesninger: Nærfotogrammetri. Kameraer, kamerakalibrering. Bildebehandling. Digital fotogrammetri for
industriformål. Terrestrisk laserskanning. Andre 3D-modelleringsmetoder
Læringsutbytte: Studentene skal ha kunnskap om og forståelse for nærfotogrammetriens teorigrunnlag og metoder,
teknologi og produkter for 3D-modellering. I dette inngår kunnskap og ferdigheter i bildebaserte metoder, blant annet
kalibrering, målinger, beregninger og presentasjon. Studentene skal også ha grunnleggende kunnskap om bakkebasert
laserskanning og praktiske ferdigheter i planlegging, måling og til en viss grad etterprosessering av laserdata.
Eksamensform: Avsluttende Muntlig Karakterregel: A-F

GMFO320  Flybåren laserskanning
Airborne Laser Scanning
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Ivar Maalen-Johansen/ IMT
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Etter behov
Emnet tilbys:  Annet - Gis ved behov og kapasitet.
Obligatoriske aktiviteter: Øvinger og utferd.
Forutsatte forkunnskaper:  GMFO205.
Strukturert undervisningstid: Fastsatte kollokviesamlinger: 30 timer. Øvinger: 3 stk. Utferd: 1 dagsutferd.
Innhold:  Kollokviesamlinger: Introduksjon med historie, prinsipper, bruksområder Grunnleggende innføring i
instrumenter, signalegenskaper, avstandsmåling med laser, geometriske forhold ved opptak, feilkilder, operasjonelle
forhold Sensororientering, systemkalibrering og stripeutjevning Utferd
Læringsutbytte: Målet med emnet er å skape et grunnlag for å forstå underliggende teknologi, prinsipp og virkemåte for
å kunne produsere terreng- og overflatemodeller ved bruk av flybåren laserskanning. I tillegg blir det lagt vekt på å forstå
ulike aktuelle problemstillinger knyttet til systemfunksjonalitet, systemkalibrering og nøyaktighet i resulterende data.
Eksamensform: Avsluttende Muntlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Muntlig eksamen, evt. en prosjektoppgave.

GMGD211  Feltkurs i geomatikk
Applied Geomatics
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Jon Glenn Omholt Gjevestad/ IMT
Medvirkende lærere: Ola Øvstedal
Emnet tilbys første gang: VÅR  2013
Startperiode: Juniblokk
Perioder: Høstparallell  Juniblokk  
Obligatoriske aktiviteter: Feltkurs
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Forutsatte forkunnskaper:  GMUJ210, GMLM213
Strukturert undervisningstid: Feltøving 80 timer. Forelesning 15 timer. Øvinger 50 timer.
Innhold:  Feltkurs: Planlegging, rekognosering og gjennomføring av satellittgeodetiske målinger. Verifisering av
observasjonsmateriale i felt. Lab: Gruppevis beregning på grunnlag av resultatene fra feltøvingene: Grovfeilsøk, test av
eksisterende grunnlag og pålitelighetsanalyse. Relasjoner til geodatanormen.
Læringsutbytte: Beherske planlegging, feltarbeid og analyse av geodetiske målinger. Det blir lagt stor vekt på
kvalitetssikring og til koplinger mot aktuelle standarder.
Eksamensform: Avsluttende Karakterregel: A-F
Eksamen: Prosjektrapport.

GMGD300  Geodesi hovedkurs
Geodesy Graduate Course
Studiepoeng: 15 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Bjørn Ragnvald Pettersen/ IMT
Medvirkende lærere: Oddgeir Kristiansen, Christian Gerlach, Ola Øvstedal, Jon Glenn O. Gjevestad.
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Høstparallell  Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Øvingsoppgaver. Obligatoriske innleveringer må være bestått for å få gå opp til eksamen.
Forutsatte forkunnskaper:  GMSG200.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger og kollokvier: 80 timer. Øvinger: 80 timer.
Innhold:  Utvalgte emner i klassisk og moderne høyere geodesi: geodetiske referansesystemer, astronomisk og fysisk
geodesi, rom/satellittgeodesi, høydesystemer, geoideberegning, treghetsnavigering og parameterestimering.
Læringsutbytte: Studentene skal forstå det teoretiske grunnlaget for beregningsmetoder og teknikker. De skal kunne
anvende dette til å finne løsninger innenfor flere temaer i geodesien (ref. emnets faglige innhold).
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Det tilbys muntlig prøve i slutten av hvert semester. De to muntlige eksamener teller like mye.

GMGI102  Geografiske informasjonssystemer, grunnlag
Geographical Information Systems, Basics
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Håvard Tveite/ IMT
Medvirkende lærere: Owe Löfman, Gunnar Tenge.
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Øvinger.
Forutsatte forkunnskaper:  GIS, praktisk introduksjon (LAD102), eller et tilsvarende praktisk introduksjonskurs i GIS
(GMGI101, LAD102, NATF150, ...).
Overlapping og studiepoengreduksjon: GMGI100: 5 studiepoeng. GIS200: 1 studiepoeng.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: 26 timer. Øvinger på datasal: 26 timer.
Innhold:  Det teoretiske grunnlaget for geografisk informasjon og geografiske data. Representasjon av geografisk
informasjon i en datamaskin. Datafangst. Prinsipper for presentasjon av geografisk informasjon. Geografisk analyse.
Datautveksling og standardisering. GIS-programvare og utstyr. Geografiske databaser. Bruk av GIS i analyse og
planlegging.
Læringsutbytte: Studenten skal etter gjennomført kurs ha gode kunnskaper om det teoretiske fundamentet for
geografiske informasjonssystemer (GIS) og skal være i stand til å ta slike verktøy i praktisk bruk for innsamling, lagring,
bearbeiding, enkel analyse og presentasjon av stedfestet informasjon.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.
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GMGI210  Geografisk analyse og modellering
Geographical Analysis and Modelling
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Håvard Tveite/ IMT
Medvirkende lærere: Gunnar Tenge.
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Prosjektoppgaver.
Forutsatte forkunnskaper:  LAD102/GMGI101 + GMGI102 eller tilsvarende, STAT100.
Overlapping og studiepoengreduksjon: GIS200 - 4 studiepoeng.
Strukturert undervisningstid: 28 timer forelesning. 56 timer øving.
Innhold:  Romlig statistikk. Autokorrelasjon. Point pattern analysis og Interpolering med deterministiske og
geostatistiske metoder. Overlay-analyse. Kombinatoriske metoder. Egnethets- og konfliktanalyse.
Læringsutbytte: Kjenne grunnleggende metoder innen geografisk statistikk, og være seg bevisst disse metodenes
muligheter og begrensninger. Kjenne de vanligste metodene for geografisk analyse, interpolering av geografiske data og
bruk av GIS i egnethetsanalyse. Kunne foreta valg av metode for å gjennomføre grunnleggende analyse av stedfestede
data.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig eksamen, 3,5 timer.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Utdelt kalkulator. Spesifiserte andre hjelpemidler.

GMGI300  Geografiske databasesystemer
Geographical Database Systems
Studiepoeng: 10 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Håvard Tveite/ IMT
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Emnet tilbys:  År med oddetall
Forutsatte forkunnskaper:  Grunnleggende geografiske informasjonssystemer (GMGI101/LAD102 og GMGI102,
eller tilsvarende). Programmering (INF120, INF200). Databasesystemer (INF130).
Strukturert undervisningstid: 42 timer forelesning (3 timer per uke). 70 timer øvingsarbeid/prosjektarbeid,
hovedsaklig styrt av studenten (5 timer per uke).
Innhold:  Modellering av geografisk informasjon. Romlige datastrukturer. Geografiske databasesystemer. Standarder
for modellering, lagring og overføring av geografisk informasjon. Databaseløsninger for GIS. Distribuerte systemer.
Implementasjon av tjenester knyttet til geografisk informasjon.
Læringsutbytte: Studenten skal etter fullført kurs kunne bygge modeller for geografisk informasjon, vurdere ulike
løsninger for geografisk databasehåndtering og implementere lagring og tilgjengeliggjøring av geografisk informasjon i
sentraliserte og distribuerte systemer.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Avsluttende skriftlig prøve (3,5t): 60%. Prosjektoppgave: 30%. Presentasjon av artikkel: 10%.

GMGM200  Geomatikk og samfunn
Geomatics and Society
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Håvard Tveite/ IMT
Medvirkende lærere: Geir-Harald Strand (emneansvarlig), Ivar Maalen.
Startperiode: Vårparallell
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Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Prosjektoppgaver. Forelesninger.
Forutsatte forkunnskaper:  Grunnleggende geomatikk- eller planleggingskompetanse. Emnets innhold er av en slik
karakter at modenhet i form av minst ett års studie-erfaring er nødvendig.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: 26 timer.
Innhold:  Norsk kartpolitikk. Norsk og internasjonal geomatikkinfrastruktur (stedfesting, geodata, standardisering).
Organiseringen av norsk geomatikk- og geodatavirksomhet. Anbud, kontrakter og prosjekt. Forvaltning av geodata.
Læringsutbytte: God kunnskap om behovet for - og organiseringen av geomatikkvirksomhet og geografisk
informasjonsbehandling, både nasjonalt og i en organisasjon. Ha innsikt i teknologiske samt organisasjonsfaglige /
ledelsesfaglige problemstillinger, slik disse kommer til uttrykk i forbindelse med innføring av geografisk
informasjonsbehandling i en organisasjonsstruktur. Kjenne hovedtrekkene i norsk geodatapolitikk.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Prosjektoppgaver (50%) og skriftlig prøve, 3 timer (50%).

GMGM399  Geomatikk, prosjektarbeid
Geomatics, Project Work
Studiepoeng: 5 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Håvard Tveite/ IMT
Medvirkende lærere: Alle vitenskapelig ansatte ved geomatikkseksjonen kan fungere som lærer / veileder for dette
emnet.
Startperiode:
Perioder: Etter behov
Emnet tilbys:  Annet - Studenten må ha en avtale med veileder / lærer før oppmelding.
Forutsatte forkunnskaper:  Emnet kan normalt ikke gjennomføres før i 4. studieår. Dette innebærer at studenten skal
ha en generell naturfaglig og matematisk basiskunskap og også en del teknologifag.
Strukturert undervisningstid: 15 timer veiledning.
Innhold:  Startperiode og gjennomføring bestemmes av veileder og student. Alle perioder er aktuelle. Emnet vil
normalt bestå av prosjektarbeider hvor en søker å kombinere oppgaver av teoretisk eller eksperimentell karakter med
praktiske oppgaver. Arbeidet her kan for eksempel omfatte en studie av en aktuell problemstilling som løses ved hjelp av
litteraturstudie eller en teoretisk analyse. Andre typer oppgaver kan være mer konsulentpregede eller oppdragspregede,
hvor man skal løse et problem i samarbeid med en kommune eller industripartner eller i tilknytning til et pågående
forskningsprosjekt.
Læringsutbytte: Målet med prosjektarbeidet er at studentene skal få erfaring i løsning av konkrete problemstillinger
av vitenskapelig, analytisk eller praktisk, teknisk faglig karakter. Studentene får også øvelse i prosjektplanlegging og
rapportering av de oppnådde resultater.
Eksamensform: Avsluttende Karakterregel: A-F
Eksamen: Prosjektoppgave.

GMLM102  Grunnleggende landmåling
Geodetic Surveying Basics
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Inge Revhaug/ IMT
Medvirkende lærere: Studentassistenter
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  Juniblokk  
Obligatoriske aktiviteter: Laboratorieøvinger. 5 dagers feltkurs.
Forutsatte forkunnskaper:  MATH100.
Strukturert undervisningstid: Forelesning: 26 timer. Øvinger: 52 timer. Feltkurs: 5 dager.
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Innhold:  Teori: Måleenheter og definsjoner. Kort introduksjon av koordinatsystemer, referanserammer og
kartprojeksjoner. Introduksjon til instrumentlære for totalstasjonen (teodolitt og elektronisk avstandsmåler). Enkel
koordinatregning. Satellittmåling. Øvinger: Nivellement. Tachymetri. Utsetting. Polygonering. Måling med GPS. Bruk
av landmålingsprogramvare. Omfang i blokkperioden: 6 dager.
Læringsutbytte: Gi en introduksjon til moderne landmåling. Studentene skal kunne grunnleggende prinsipper og
metoder. I tillegg skal studentene kunne bruke vanlige instrumenter og programvare..
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skiftlig eksamen.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: 

GMLM105  Geomatikk for bygg og landskap
Geomatics for Civil and Landscape Engineers
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Ola Øvstedal/ IMT
Medvirkende lærere: Håvard Tveite og Ivar Maalen-Johansen.
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Øvinger, både teoretiske og praktiske
Strukturert undervisningstid: Forelesning: 26 timer. Øvinger: 52 timer.
Innhold:  Teori: Måleenheter og definisjoner. Kort introduksjon til koordinatsystemer, referanserammer og
kartprojeksjoner. Introduksjon til instrumentlære med vektlegging på tradisjonelle landmålingsinstrumenter og GPS.
Kilder for geodata. Fotogrammetri. GIS. Øvinger: Noen oppgaver er obligatoriske.
Læringsutbytte: Gi en introduksjon til moderne geomatikk anvendt til bygg og landskapsmåling. Studentene skal kunne
grunnleggende prinsipper og metoder. I tillegg skal studentene kunne bruke vanlige instrumenter og beregningsverktøy.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig eksamen.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen:  Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

GMLM211  Marin geodesi
Marine Geodesy
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Bjørn Ragnvald Pettersen/ IMT
Medvirkende lærere: Emneansvarlig er Kristian Breili. Medvirkende lærere er Christian Gerlach, Jon Glenn O.
Gjevestad, eksterne gjesteforelesere.
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Obligatoriske øvingsoppgaver som evalueres.
Forutsatte forkunnskaper:  GMLM102, GMLM213.
Strukturert undervisningstid: 28 timer forelesning. 28 timer øvinger.
Innhold:  Havets rolle i jordsystemet. Elementer av oseanografi (havstrømmer, tidevann). Målemetoder for bestemmelse
av havoverflaten. Koordinatsystemer. Prinsipper for navigasjon og posisjonsbestemmelse på sjøen. Utvalgte
målesystemer for posisjonsbestemmelse på sjøen, undervannsnavigasjon og ekkolodd.
Læringsutbytte: Studentene skal forstå rollen til havet i jordsystemet og beherske de grunnleggende geodetiske
målemetoder i forbindelse med oseanografi og posisjonering på sjø og under vann.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig eksamen 75%. Øvingsoppgaver 25%.
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GMLM213  Landmåling - teori
Land Surveying - Theory
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Jon Glenn Omholt Gjevestad/ IMT
Startperiode: Augustblokk
Perioder: Augustblokk  Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Obligatoriske øvinger
Forutsatte forkunnskaper:  GMLM102.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: 100 timer. Øvingsoppgaver: 100 timer.
Innhold:  Geodetiske beregninger og kartprojeksjoner.
Læringsutbytte: Studentene gis en fordypning i teorien for landmåling.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Avsluttende skriftlig prøve.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: 

GMSG200  Satellittgeodesi
Satellite Geodesy
Studiepoeng: 5 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Bjørn Ragnvald Pettersen/ IMT
Medvirkende lærere: Oddgeir Kristiansen.
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Obligatoriske øvingsoppgaver må være godkjent for å gå opp til eksamen.
Forutsatte forkunnskaper:  Grunnemner i matematikk og fysikk.
Strukturert undervisningstid: 28 timer forelesning. 28 timer øving.
Innhold:  Celeste og terrestriske referansesystemer. Tidssystemer. Presesjon, nutasjon og polvandring. Satelittbaneteori:
Keplerbanen og dens perturbasjoner. Romgeodetiske observasjonsteknikker. Internasjonale organisasjoner og
tilgjengelig informasjon på elektronisk nettverk.
Læringsutbytte: Studentene skal kjenne til referansesystemer i rombasert geodesi og forstå grunnlaget for satellitters
bevegelse i rommet. De skal være oppdaterte på de enkelte observasjonsteknikker og satellittsystemer, og kjenne til
internasjonale organisasjoner og deres tjenester (IERS, IGS etc.).
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig prøve.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen:  Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

GMSG210  Satellittbasert stedfesting
Satellite Positioning
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Ola Øvstedal/ IMT
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Øvingsoppgaver.
Forutsatte forkunnskaper:  GMUJ210, GMSG200.
Strukturert undervisningstid: 28 timer forelesning. 42 timer øvinger.
Innhold:  Følgende temaer gjennomgås: Systembeskrivelse, koordinat- og tidssystemer, observasjonsstørrelser,
feilkilder, modellering av observasjonene, måle- og beregningsmetoder, anvendelser. Noen av temaene presenteres av
lærer. Noen av temaene presenteres av studentene. Det legges stor vekt på modning av teoretiske ferdigheter gjennom
øvingsoppgaver.
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Læringsutbytte: Etter gjennomføring av kurset skal studentene beherske det teoretiske fundamentet for
posisjonsbestemmelse med satellitterbaserte teknikker og beherske ulike måle- og beregningsmetoder.
Eksamensform: Avsluttende Muntlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Muntlig prøve.

GMSK300  Satellittkartlegging
Satellite Mapping
Studiepoeng: 10 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Øystein Dick/ IMT
Medvirkende lærere: 
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Øvelser og ekskursjon.
Forutsatte forkunnskaper:  GMBB100
Strukturert undervisningstid: Forelesning: 34 timer. Øvelser: 60 timer. Utferd: 8 timer. Langsgående vurdering: 2
timer.
Innhold:  Forelesninger: Piksel-representasjon og bildeformater. Satellittkartlegging og GPS. Bruk av GPS for
kontrollpunkt-bestemmelse. Bruk av matching for kontroll av satellittbilders geometriske nøyaktighet. Satellittbilde
stereo-fotogrammetri. Automatisert terrengmodell-fremstilling. Digitale terrengmodeller på rasterform. 3D-visualisering.
Bruk av bildedannende SAR. Interferometrisk bruk av SAR. Bildeforbedring i det romlige frekvensdomenet. (Fourier-
transformasjon). Øvelser: Øvelse 1: Bestemmelse av strukturen i bildefiler med ukjent format. Import, bearbeiding
og konvertering av bildefiler. Øvelse 2: GPS-basert bestemmelse av bakke-kontrollpunkter og kontroll av resultatet
ved hjelp av bildematchings-teknikk. Øvelse 3: Digitale terrengmodeller på rasterform. Utferd: Besøk hos Forsvarets
forskningsinstitutt (FFI) , Norsk regnesentral og Institutt for Geofag, UiO.
Læringsutbytte: Etter gjennomføring av emnet skal studenten ha fått dyptgående kjennskap til og praktisk erfaring med
et begrenset antall utvalgte teknikker som er aktuelle å benytte i forbindelse med satellittkartlegging.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Den langsgående vurderingen omfatter en lokal skriftlig prøve og en lokal praktisk prøve. Avsluttende prøve
er i form av en muntlig prøve.

GMUJ210  Parameterestimering
Parameter Estimation
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Ola Øvstedal/ IMT
Medvirkende lærere: Jon Glenn Gjevestad
Emnet tilbys første gang: VÅR  2013
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Obligatoriske øvingsoppgaver.
Forutsatte forkunnskaper:  MATH 113 eller MATH131, STAT100
Strukturert undervisningstid: 52 timer forelesning og 52 timer øving.
Innhold:  Optimal estimering av parametre (f.eks. koordinater). Metoder for å avdekke feil i observasjoner. Tallfesting
av kontrollerbarhet i form av beregnede pålitelighetsmål. Introduksjon til sekvensielle metoder og Kalmanfilter.
Læringsutbytte: Beherske parameterutjevning og forplantning av varianser og kovarianser fra måledata til sluttprodukt.
Ha kunnskap om og kunne utføre grovfeiltest og pålitelighetsanalyse, sekvensiell utjevning og Kalmanfiltrering. Kjenne
til robust estimering, korrelatutjevning og elementutjevning med betingelser.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig eksamen 3,5 timer.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: 
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HET201  Husdyretologi og dyrevelferd
Applied Ethology and Animal Welfare
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Inger Lise Andersen/ IHA
Medvirkende lærere: Knut E. Bøe, Inger Lise Andersen, Ruth Newberry
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Forutsatte forkunnskaper:  HFX130
Strukturert undervisningstid: Uke 36-41: 4 timer forelesninger pr. uke, resten gruppearbeid .
Innhold:  Det blir gitt forelesninger 2-4 t/uke innen kommunikasjon og sosial atferd, morsatferd, domestisering,
atferdsutvikling, frykt, stress og mestring, etologiske behov, velferdsbegepet, velferdsindikatorer, frustrasjoner,
atferdsforstyrrelser, effekter av røkters atferd på dyret, dyreetikk, samt atferd hos de viktigste dyreartene. I siste halvdel
av perioden gjennomføres i små grupper praktiske øvinger i atferdsobservasjoner i dyrehusene ved UMB, Senter for
husdyrforsøk, samt 2 utferder i praktiske svine- og fjørfebesetninger. Det er her ansvarlige veiledere blant etologene
ved instituttet. Etter øvingene skal det utarbeides en øvingsrapport der observasjonene presenteres og diskuteres i lys av
aktuelt fagstoff fra HET201 . Øvingsrapporten presenteres kort for alle studenter i plenum og blir evaluert. I tillegg til
mindre øvinger i atferdsobservasjoner, blir det gjennomført 1-2 besetningsutredninger. I siste uke av perioden arrangeres
det sammen med studentene et eget diskusjonsseminar innen dyreetikk og dyrevern, der en fagetiker, representanter
fra dyrevernorganisasjoner og husdyrorganisasjoner deltar. Struktur og omfang av øvinger må tilpasses studenttallet i
emnet.
Læringsutbytte: Generelle læringsmål: Studentene skal etter avsluttet emne ha grunnleggende kompetanse til å
forstå de viktigste etologiske mekanismene bak husdyrenes atferd og velferd. Studentene skal ha kunnskaper om
husdyrenes normale atferd og hvordan denne endres ved stress, frustrasjon og frykt. Studentene skal kjenne til dyreetikk
og kunne delta med etologisk kompetanse i velferdsdiskusjoner. Kunnskapsmål: Studentene skal kunne beskrive og
forklare de viktigste begreper innen anvendt etologi relatert til kommunikasjon og sosial atferd, atferdsutvikling, frykt,
stress og mestring, etologiske behov, frustrasjoner, atferdsforstyrrelser, velferdsbegepet, velferdsindikatorer, dyr-
menneskeinteraksjoner, samt dyreetikk. Videre skal studentene kunne beskrive og forklare normal atferd og de viktigste
atferds- og velferdsproblemene hos storfe, svin, høns, mink og rev, og i noen grad sau og geit. Hest, hund og katt inngår
ikke i emnet, men emnet gir viktig faglig bakgrunn for etologiundervisningen på disse dyrearter i HFX220. Emnet gir
videre viktig faglig bakgrunn for emnene HET210, HET300, HET301 og HET303. Ferdighetsmål: Studentene skal
kunne lese og forstå etologisk fagstoff på engelsk. Videre skal de kunne anvende begrepene innen anvendt etologi til
å forsøke å tolke et individs velferdsnivå og kjenne begrensningene av slike tolkninger, samt peke på aktuelle tiltak
som kan forbedre dyras velferd. Studentene skal også kunne se kritisk på argumentasjon rundt dyrevelferd fra dyreeiere
og dyrevelferdsorganisasjoner. Studentene skal ha erfaring med systematisk observasjon av atferd hos en husdyrart.
Holdningsmål: Studentene skal kjenne til ulike etiske vurderinger bak krav til dyrevelferd. Videre skal studentene forstå
betydningen av hvilken rolle etologifaget har når en skal fastsette velferdskrav i husdyrholdet. Etter avsluttet emne skal
studentene ha forståelse for kompleksiteten i atferdsbiologien og forstå betydningen av å oppnå ytterligere kompetanse i
etologi for å kunne ha dette faget som hovedfunksjon i et seinere yrke.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Øvingsrapportene dekker ferdighetsmål og teller 40 %, og skriftlig eksamen dekker alle måltyper og teller 60
%. Det innleveres gruppevise øvingsrapporter etter atferdsobservasjonene og besetningsutredningene. Variable innsatser
innen øvinger kan føre til ulik evaluering av gruppemedlemmene. Til slutt avholdes en skriftlig eksamen på 3 timer. Alle
eksamensdeler må være bestått for å bestå emnet.

HET210  Husdyrmiljø I
Farm Animal Environment I
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Knut Egil Bøe/ IHA
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Medvirkende lærere: Gjesteforelesere fra NVH og fra Helsetjenesten for svin og fra innredningsfirmaer.
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Deltagelse på ekskursjoner.
Forutsatte forkunnskaper:  Modul 4 Etologi i HFX130. HET201 Husdyretologi og dyrevelferd.
Overlapping og studiepoengreduksjon: 
Strukturert undervisningstid: Normalt 4 timer forelesning pr. uke, men i perioder vil det være arbeid med øvinger og
gruppeoppgaver.
Innhold:  Undervises 3. studieår. I første del av kurset vil det bli forelesninger og regneøvinger innenfor
temaene dyrenes termoregulering, krav til klima og beregning av ventilasjonbsbehov. Videre gjennomgås ulike
ventilasjonsystemer og aktuelt klimamåleutstyr. Det gjøres klimamålinger i praktiske besetninger. I kursets andre
del vil det bli gjennomgang av hus og innredningssystemer for de ulike husdyrartene ved forelesninger, ekskursjoner
og gruppeoppgaver samt gjesteforelesere med veterinærkompetanse og presentasjoner av representanter fra ulike
innredningsfirmaer.
Læringsutbytte: Studentene skal etter avsluttet emne ha grunnleggende kunnskap om dyrenes termoregulering og deres
krav til klima, og kunne beregne dyrenes varme og vanndampproduksjon. Videre skal de kunne beregne varmebalansen
i et husdyrrom. Studentene skal kjenne til ulike typer ventilasjonsanlegg, deres virkemåte og hvordan anlegget reguleres
for å oppnå et tilfredsstillende klima. Studentene skal dessuten ha grunnleggende kunnskap om kravene til fysisk miljø
for husdyrartene: storfe, gris, småfe, fjørfe og hest, og hvordan ulike miljøfaktorer påvirker deres adferd, helse og
velferd. Dessuten skal de ha en oversikt over aktuelle innredningssystemer og bygninger for disse husdyrartene.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Eksamen består av to vurderingsenheter: Gruppearbeid innleveres med skriftlig rapport og teller 2/10. Korte,
individuelle skriftlige prøver vil bli avholdt etter hver avsluttet fagdel for miljø for storfe, svin og fjørfe. Disse teller
8/10.

HET300  Etologiske forskningsmetoder
Scientific Methods in Ethology
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Bjarne Olai Braastad/ IHA
Medvirkende lærere: Inger Lise Andersen, Ruth Newberry
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Demonstrasjoner/øvinger.
Forutsatte forkunnskaper:  HFX130D, HET201, STAT100.
Strukturert undervisningstid: Uke 36-47: Forelesninger og demonstrasjoner/øvinger 2-4 t/uke. Spesielle øvinger
kan kreve mer tid. Uke 40-48: Prosjektarbeid, planlegging og gjennomføring,170 timer. Uke 49/50: Presentasjon av
prosjektarbeid.
Innhold:  Det gis forelesninger og demonstrasjoner/øvinger knyttet til kunnskapsmålene i første halvdel av semesteret.
Diskusjon av aktuelle forskningsmetoder inngår i timene. I siste halvdel gjennomføres et stort prosjekt, med en
avsluttende presentasjon og diskusjon i plenum.
Læringsutbytte: Generelle læringsmål: Studentene skal ved avsluttet emne kunne beskrive og forklare de viktigste
etologiske forskningsmetoder, inkludert deres styrker og svakheter. Videre skal studentene kunne utarbeide faglig
relevante forsøksdesign, samt kunne gjennomføre enkelte metoder i praksis. Kunnskapsmål: Studentene skal
kunne definere etologiske problemstillinger, samt beskrive og forklare følgende aspekter og metoder ved etologisk
forskning: naturalistiske observasjoner vs. eksperimentelle manipuleringer, deskriptive atferdsstudier, klassifisering
av atferd, utarbeidelse av etogram, hendelser og tilstander i atferd, faktorer som påvirker forsøksdesign, kontinuerlige
observasjoner, stikkprøver på atferden, fokaldyrmetoden, sekvensanalyser, ulike atferdstester, observasjons- og
registreringsutstyr, dataprogrammer for atferdsregistrering, relevante dataanalyser, samt pålitelighet og validitet av
atferdsdata. Studentene skal være kjent med hvordan atferdsdata best presenteres. Ferdighetsmål: Studentene skal
kunne anvende kunnskapsmålene til å planlegge forsøksdesign innen etologi, og vurdere hvilke begrensninger ulike



Emnebeskrivelser - 375

metoder har for tolkningen av forsøksresultater. Studentene skal kunne beherske tekniske sider ved utvalgte metoder
de får praktisk øving i. Holdningsmål: Studentene skal utvikle en kunnskapsbasert kritisk holdning til konklusjoner i
vitenskapelige rapporter innen etologi. Videre skal studentene vurdere etiske sider ved forskningsmetoder.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Prosjektrapporten teller 50 %. Muntlig eksamen teller 50%. I karakteren inngår også en vurdering av
studentens egeninnsats og selvdisiplin i prosjektet. Ved gruppevise prosjekter kan derfor ulike studenter få ulik karakter.

HET301 

HET303  Husdyrmiljø II
Farm Animal Environment II
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Knut Egil Bøe/ IHA
Medvirkende lærere: Inger Lise Andersen samt gjesteforelesere.
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Emnet tilbys:  År med oddetall
Forutsatte forkunnskaper:  HET210 Husdyrmiljø I HET201 Husdyretologi og dyrevelferd.
Overlapping og studiepoengreduksjon: 
Innhold:  De ulike deltemaer som handlingsplaner og bestemmelser for dyrevelferd, termiske omgivelser og gass,
støv, lys og lyd, underlag og gulv til husdyr samt innredningssystemer for storfe, svin, fjørfe, sau, geit og hest vil bli
gjennomgått i innledende forelesninger. Studentene vil bli delt inn i grupper og vil arbeide med kollokvieoppgaver
knyttet til de ulike deltemaene.
Læringsutbytte: Målet er at studentene skal ha en vitenskapelige og teoretiske forståelse av innredningssystemer for
husdyr og hvordan disse påvirker husdyrenes helse og adferd samt produksjon og arbeidsforbruk. Studentene skal kjenne
den sentrale litteraturen innenfor emnet og kunne søke nytt stoff og utarbeide en vitenskapelig basert rapport. De skal
inneha en spørrende holdning i forhold til nye problemstillinger og være motivert for å finne vitenskapelig baserte
løsninger.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Kollokvieoppgaver teller 3/5 og skriftlig eksamen teller 2/5.

HET320  Etologi hos hund og katt II
Ethology of Dogs and Cats II
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Bjarne Olai Braastad/ IHA
Medvirkende lærere: Anne Lene Hovland, Judit Vas
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Obligatorisk deltakelse på seminarer
Forutsatte forkunnskaper:  HFX130-D (Etologi), HFX220
Strukturert undervisningstid: - Seminarer (2x4 timer), litteraturstudier og rapportskriving: 130 timer -
Eksamenslesing: 20 timer
Innhold:  Emnet gjennomføres i form av veiledet selvstudium over oppgitte eller selvvalgte spesialtemaer, basert på
lesing av vitenskapelige primærpublikasjoner og review-artikler. Studentene lager to skriftlige rapporter (selvstendig
oppgave) over sine temaer (én på katt og én på hund) og presenterer dette på seminarer for medstudentene. Rapportene
danner pensumstoff til skriftlig eksamen.
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Læringsutbytte: Læringsmål: kunnskap og forståelse: Etter emnet skal studentene ha en grundig forståelse av atferd
og biologiske mekanismer bak atferd hos hund og katt, som går vesentlig utover pensum i HFX220. Etter emnet
skal studentene kunne anvende dyptgående kunnskaper i etologi hos hund og katt til å forebygge atferdsproblemer,
i noen grad gi råd om behandling av atferdsproblemer, samt sikre en god dyrevelferd hos dyra. Studentene skal ha
spesiell dybdekunnskap innen 2 utvalgte fagtemaer, ett på katt og ett på hund. Læringsmål: ferdigheter Studentene
skal kunne forstå og presentere for andre vitenskapelige artikler på engelsk innen etologi hos hund og katt. Deltakerne
skal kunne integrere fagkunnskap på tvers av enkeltartikler og presentere en syntese av dette på seminar for
medstudenter. Læringsmål: holdninger og etikk Studentene skal etter emnet forstå betydningen av grunnleggende,
detaljert forskningsbasert kunnskap i etologi som bakgrunn for en kvalitativt god rådgivning til dyreeiere, og forstå
begrensningene som ligger i å basere råd på enkeltstående forsøk.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Langsgående evaluering: Hver student leverer to selvstendige oppgaver som hver gis en bokstavkarakter.
Hver oppgave teller 25 % av totalkarakteren. Det avholdes en skriftlig eksamen (3 t) der alle rapportene er pensum.
Eksamen teller 50 %. Begge eksamensdeler må være bestått for å bestå kurset.

HET401  Individuelt PhD-emne i etologi
Individual PhD Course in Ethology
Studiepoeng: 10 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Bjarne Olai Braastad/ IHA
Medvirkende lærere: Knut E. Bøe, Inger Lise Andersen, Ruth Newberry
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Etter behov
Forutsatte forkunnskaper:  Kompetanse på mastergradsnivå i etologi.
Strukturert undervisningstid: Struktur avtales mellom ph.d.-student og veileder.
Innhold:  Individuelt tilrettelagt.
Læringsutbytte: Emnet skal gi ph.d.-studenter kompetanse på fagtemaer som går utover mastergradsemnene i etologi.
Tema velges i samråd mellom ph.d.-studenter og veileder, og evt. andre lærere. Individuelle læringsmål settes opp for det
valgte temaet.
Eksamensform: Avsluttende Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Ph.d.-studenten skriver en semesteroppgave om temaet, med tittel gitt av lærer.

HFA200  Generell husdyravl
General Animal Breeding
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Gunnar Klemetsdal/ IHA
Medvirkende lærere: Hans Magnus Gjøen
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Augustblokk  Januarblokk  
Obligatoriske aktiviteter: Alle øvinger, i gjeldende semester, innleveres for godkjenning
Forutsatte forkunnskaper:  Statistikk (tilsvarende STAT100). Genetikk (tilsvarende BIO120).
Overlapping og studiepoengreduksjon: 100 % overlapp med AQB200
Strukturert undervisningstid: 2 timer forelesninger pr. dag samt øvinger.
Innhold:  Inngående innføring i kvantitativ genetikk; slektskap og innavl, genetiske parametre, avlsverdier, seleksjon,
avlsmetoder og innavl i populasjoner.
Læringsutbytte: Studentene må kunne analysere effekten av ulike tiltak i avlsarbeidet (under reinavl og i kryssingsavl)
og besitte tilstrekkelig kunnskap for videreutdanning innen fagområdet.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: 2 skriftlige eksamener à 3 timer.
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HFA201  Husdyrgenetiske ressurser
Domestic Animal Genetic Resources
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Odd Vangen/ IHA
Medvirkende lærere: avd. dir. Nina Sæther, Norsk Genressurssenter; seniorforsker Peer Berg, NORDGEN; tidl. dr.
Erling Fimland, NORDGEN; prof. II Ingrid Olesen, Nofima-marin.
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Utferd. Seminardeltakelse, både eget og medstudentenes seminarer.
Forutsatte forkunnskaper:  Innføringsemne i husdyrvitenskap, HFX130
Strukturert undervisningstid: 34 undervisningstimer, ca. 10 seminartimer. Utferd: 1 dag.
Innhold:  Kursets målsetting og innhold. RIO-konvensjonen - bærekraftig avl. DAD-IS, FAO. Domestisering,
utvikling av husdyrraser i verden. Hva skal vi bevare - mål for genetisk variasjon. Mål for og resultater av studier
av genetiske distanser mellom raser. Metoder for bevaring av genetisk variasjon. Genetiske distanser mellom raser -
metodikk. Landsrapporten (Norge) om Husdyrgenetiske ressurser. Strategier for bevaring av genetisk variasjon i aktive
avlspopulasjoner/bærekraftig avl. Genetiske distanser mellom raser - småfe, hest og gris. Forskningsprosjekt STN og
NRF. Samspill arv/miljø og bruk av genetiske ressurser. Næringsutvikling med basis i genetiske ressurser. Kunnskap om
Norsk Genressursråd. Genressursutvalget for husdyr. Nordisk Genbank Husdyr. Utferd.
Læringsutbytte: Forstå motiv for bevaring av husdyrgenetiske ressurser. Beskrive internasjonale utviklinger innen
husdyrgenetiske ressurser. Presentere trusler mot dagens husdyrgenetiske ressurser. Skille mellom ulike typer genetisk
variasjon. Beskrive hvordan en kan måle genetisk mangfold. Forklare ulike metoder for genbevaring, deres fordeler
og ulemper. Kjenne metoder for prioriteringer av raser til bevaring. Kjenne organisering av bevaringsarbeid i Norge,
Norden og FAO. Studentene skal kunne: - presentere ulike motiv for bevaring av genetiske ressurser hos husdyr -
beskrive den internasjonale utviklingen m.h.p. genetiske ressurser i husdyrbruket - presentere trusler mot dagens
husdyrgenetiske ressurser - skille mellom ulike typer genetisk variasjon - beskrive hvordan en kan måle genetisk
mangfold - beskrive bruk av genetiske distanser i mål for diversitet - forklare ulike metoder for genbevaring og vurdere
fordeler og ulemper ved disse - presentere organisering av praktiske bevaringstiltak i Norge, Norden og globalt. -
beskrive kriteriene for et bærekraftig avlsarbeid både i aktive avlspopulasjoner og i bevaringspopulasjoner.
Eksamensform: Avsluttende Muntlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Muntlig eksamen teller 100%

HFA250  Anvendt husdyravl
Applied Animal Breeding
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Odd Vangen/ IHA
Medvirkende lærere: Gunnar Klemetsdal, Tormod Ådnøy, Laila Aass, forelesere fra avlsorganisasjonene
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Tilstedeværelse også på andre studenters semesteroppgavepresentasjoner.
Forutsatte forkunnskaper:  HFX130, HFA200
Strukturert undervisningstid: Ca 44 forelesninger, samt arbeid med semesteroppgave.
Innhold:  Gjennom forelesere fra avlsorganisasjonene får studentene førstehåndskunnskap om det anvendte avlsarbeidet
på de ulike dyreartene. De IHA-ansatte forskerne vil så sette søkelyset på de forskningsbaserte utfordringer de enkelte
avlsplanene står overfor, både i form av nye egenskaper og ny genetisk kunnskap. det blir noen forelseninger med
sammligninger på tvers av dyreartene, og studentene skal gjennom individuell semesteroppgave vise at de behersker
problemstillingene som reises i kurset.
Læringsutbytte: Forstå avlsoppleggene for de ulike dyreartene storfe, småfe og svin. Kunne sammenligne de ulike
avlsoppleggene og forstå likheter og ulikheter mellom dyreartene.
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Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: 3 timers skriftelig eksamen (80 prosent) i tillegg til semesteroppgave som teller i karakteren med 20 prosent.

HFA300  Avlsplanlegging
Animal Breeding Plans
Studiepoeng: 10 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Tormod Ådnøy/ IHA
Medvirkende lærere: Tilsette i avlsorganisasjonar kan bli involvert.
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Deltaking i gruppearbeid og presentasjonar. Innlevering av gruppeoppgave.
Forutsatte forkunnskaper:  Generell avl. (HFA200 eller AQB200)
Strukturert undervisningstid: Ca 20 timar førelesing. Ca 20 timar øvingar. Ca 20 timar gruppearbeid. Ca 10 timar
presentasjon av gruppearbeid og individuelle oppgåver.
Innhold:  - Biologiske føresetnadar og mulige hjelpemiddel for avlsarbeid. - Definisjon av avlsmål og diskusjon av
registrering av nødvendige opplysningar . - Fastsetting av økonomiske verdiar på eigenskapar i avlsmålet og utrekning
av økonomisk gevinst av avlsarbeidet - Optimalisering av avlsplanar. - Optimalisering av konkrete avlsplanar for svin,
storfe, småfe, fjørfe og fisk.
Læringsutbytte: Studentane får kunnskap om og lærer å forstå betydningen av biologiske, tekniske og økonomiske
forutsetningar for husdyravlsplanar for ulike dyreartar, inkludert akvakultur, og metodar for å optimera alternative
avlsplanar.
Eksamensform: Avsluttende Karakterregel: A-F
Eksamen: Innlevert semesteroppgåve.

HFA301  Avlsverdiberegning
Calculation of Breeding Values
Studiepoeng: 10 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Tormod Ådnøy/ IHA
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Innleveringsoppgåver vil bli vurderte for å sikra studieprogresjon gjennom semesteret.
Presentasjon av eiga semesteroppgåve for dei andre studentane, og deltaking i slike presentasjonar.
Forutsatte forkunnskaper:  Generell avl. (HFA200, eller AQB270.)
Strukturert undervisningstid: Kollokvium/førelesing: 2 timar per veke. Datalab/øvingar: 2 timar per veke.
Innhold:  I dette emnet skal ein koma inn på måtar å rekna ut avlsverdiar i husdyravlsprogram. Vekta blir lagt på
å forstå metodane og begrensningar ved dei. Små praktiske rekneeksempel og matrisenotasjon blir brukt. Ein går
gjennom (kapittel 26 i læreboka): Den generelle blanda-effektsmodellen. Estimering av faste effektar og predikering av
tilfeldige effektar (blup). Estimerbarhet. Standardfeil til estimatorane. Dyremodellen. Redusert dyremodell. Utrekning
av slektskapsmatrise og invers slektskapsmatrise. Avlsverdiar i modellar med gjentatte målingar på individa. Maternale
avlsverdiar. Det blir ikkje lagt vekt på bruk av programvare som er spesialisert til avlsverdiutrekning i praktiske
husdyravlssituasjonar, men programmet matlab blir brukt. Bruk av R er eit alternativ. Om varianskomponentestimering
(kapittel 27 i læreboka) treng ein å gå inn på teoretiske prinsipp som ligg til grunn, og prinsipp for rekneteknikkane.
Læringsutbytte: Studentane skal læra kva avlsverdiar bestemt som blup-verdiar er, og kunne rekna dei ut for
eksempeldata. Dei skal og kunne noko om estimeringa av dei varianskomponentane som trengst for å finna blup-
verdiane.
Eksamensform: Avsluttende Karakterregel: A-F
Eksamen: Semesteroppgåve.
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HFA303  Biologiske aspekter i husdyravlen
Biological Aspects of Animal Breeding
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Odd Vangen/ IHA
Medvirkende lærere: Laila Aass, Kari Kolstad, Ingrid Olesen, Øystein Holand, Geir Steinheim.
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Seminarpresentasjon
Forutsatte forkunnskaper:  HFA200 eller tilsvarende.
Strukturert undervisningstid: 13 forelesninger av 2 timers varighet. Seminarpresentasjoner.
Innhold:  Etiske rammerf ro husdyravl Genetisk koding og strategier for vekst og utvikling. Genetisk størrelsesskalering.
Naturlig seleksjon og fitness. Ressursallokering. Sideeffekter ved seleksjon. Fysiologiske konsekvenser av seleksjon.
Seleksjon og sideeffekter på produktkvalitet. Seleksjon for fôrutnyttelse. Seleksjon og dyreatferd. Seleksjon for
fruktbarhet. Maternale effekter. Samspill mellom arv og miljø
Læringsutbytte: Studenten skal kunne beskrive husdyr som et biologisk system med utviklingsstrategier utviklet
gjennom evolusjonen og tilpasset et miljø. Studenten skal kjenne til de viktigste eksempler der husdyravlen har ført
til uønsket utvikling i bakenforliggende biologiske egenskaper. Studenten skal kunne analysere utviklingen i de
viktigste egenskaper i husdyravlen. Studenten skal kunne forklare begreper som genetisk størrelsesskalering, fitness,
ressursallokering, maternale effekter, utviklingsstrategi m.m. Studenten skal kjenne til viktige seleksjonsforsøk der
konsekvenser av seleksjon er undersøkt. Studenten skal kunne reflektere over ulike måter å sammenlikne husdyr på.
Studenten skal vise at de har et reflektert syn på etiske og biologiske sider ved husdyravlen.
Eksamensform: Avsluttende Muntlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Muntlig eksamen.

HFA304  Theory and Application of Inbreeding Management
Innavl, slektskap og optimale genetiske bidrag
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: John Arthur Woolliams/ IHA
Teachers: Theo Meuwissen.
First time the course is offered:  AUTUMN
Start term: August block
Terms: August block  Autumn parallel  
Mandatory activities: Computer practicals to be presented as evidence of effort.
Prerequisites:  HFA200.
Type of course: 300 hrs.
Contents: Introduction to inbreeding, Phenomenon associated with inbreeding, Relationships, Genetic contributions,
Minimizing inbreeding, Inbreeding and selection, Contribution of mating to managing inbreeding, Quantitative genetics
guide to DNA markers, Using DNA markers in diversity studies, Constructing IBD matrices and their use, Managing
inbreeding within genomes.
Learning outcomes: To present a unified approach to the management of inbreeding, providing supporting concepts
with practical tools.
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: A-F
Assessment methods: Examination: Continous assessment. Written examination at the end of January block. Semester
report must be approved before the examination result is given.
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HFA320  Hesteavl
Horse Breeding
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Odd Vangen/ IHA
Medvirkende lærere: Hanne Fjerdingby-Olsen
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Innlevering av individuelll oppgave midtveis i kurset og individuell oppgave ved slutten av
kurset.
Forutsatte forkunnskaper:  HFA200, HFX220
Overlapping og studiepoengreduksjon: HFX220 har til nå inneholdt noe litteratur som flyttes over i dette kurset.
Undervisningen i 2009 tar høyde for ikke å overlappe med HFX220. Fra neste år vil innholdet i HFX220 justeres til å
passe med innholdet i dette nye kurset.
Strukturert undervisningstid: 2 timer pr uke. i uke 36-39 og uke 43-45 Egenstudier-litteratur og arbeid med to
oppgaver.
Innhold:  Kurset inneholder nøkkelforelesninger samt gruppe/individuelt litteraturstudium. Kurset vil inneholde
kvanitativ genetisk litteratur om seleksjon for prestasjoner, innavl, avlsplanlegging og registrering av nye egenskaper i
hesteavlen.
Læringsutbytte: Studentene skal bygge opp kunnskap om hesteavl og - genetikk på et internasjonalt nivå. Dette skjer
gjennom forelesninger og kollokviearbeid, der inetrnasjonal litteratur studeres. Studentene skal etter kurset kunne bygge
opp en avlsplan for hest og ha kunnskap om internasjonal hesteval.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F

HFA400  Kvantitativ genetikk
Quantitative Genetics
Studiepoeng: 10 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Hans Magnus Gjøen/ IHA
Medvirkende lærere: Kurset settes opp ved behov, og de veiledere som har studenter ved kurset forventes å bidra i
undervisningen.
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Etter behov
Emnet tilbys:  Annet - Ved behov.
Obligatoriske aktiviteter: Kollokviegrupper.
Forutsatte forkunnskaper:  Nivå 300 i husdyravl, eller tilsvarende.
Strukturert undervisningstid: Kollokvier: 22 t. Forbehold om endringer.
Innhold:  Kvantitativ genetikk med fokus på innavl, genetisk variasjon og avlsplanlegging og økonomi i avlsarbeidet.
Forbehold om endring.
Læringsutbytte: Studentene skal oppnå en grundig forståelse for kvantitativ genetikk.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Skriftlig eksamen eller oppgaveinnlevering (ca en ukes arbeid)

HFA401  Biometriske metoder i husdyravl
Biometrical Methods in Animal Breeding
Studiepoeng: 10 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Tormod Ådnøy/ IHA
Startperiode: Augustblokk
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Perioder: Etter behov
Emnet tilbys:  Annet - Når det er nok studentar.
Obligatoriske aktiviteter: Deltaking i kollokviar.
Forutsatte forkunnskaper:  Husdyravl opp til PhD-nivå. Lineær algebra.
Strukturert undervisningstid: Omtrent 30 timar kollokvium og 30 timar øvingar.
Innhold:  Læreboka RA Mrode: Linear Models for the Prediction of Animal Breeding Values, CAB Int. vil bli følgt.
Nokre originalartiklar om varianskomponentestimering vil og bli gått gjennom. I alle fall dei to siste kapitla av Lynch
and Walsh: Genetics and Analysis of Quantitative Traits er relevante som ekstra lesing. Eit anna krav i emnet er at ein
kan bruka programvare som vce/pest, asreml, dmu, R, eller andre varianskomponentestimeringsprogram for eit realistisk
datasett, og predikera blup-avlsverdiar.
Læringsutbytte: Med vellukka resultat av læringa kan den som har tatt emnet rekna ut avlsverdiar for
avlsorganisasjonar, kjenna bakgrunnsteorien og vera i stand til å bruka og publisera artiklar der spesielle blanda modellar
blir brukt (for eksempel morevne, dominans).
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: 60% for semesteroppgåve, 40% for 3 timars skriftleg eksamen. Semesteroppgåva skal visa resultat av
utrekning av avlsverdiar for reelle data.

HFE100  Innføring i ernæring
Introduction to Nutrition
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Anna Haug/ IHA
Medvirkende lærere: Liv Torun Mydland m.fl.
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Kostholdsundersøkelse, registrering av eget kosthold i to dager, og behandling av data
i kostprogrammet \"Mat på data\". Det må leveres inn en rapport i forbindelse med denne kostholdsoppgaven. En
presentasjon av semesteroppgave i klassen er også obligatorisk.
Forutsatte forkunnskaper:  Studenten må kunne bruke PC, e-post og UMBs kursnettsider.
Strukturert undervisningstid: 2 timer forelesninger pr. uke, 2 timer pr. uke til veiledning i kostholdsøvelsen,
gjennomgang av gruppeoppgaver, gjennomgang av selvtestoppgaver samt seminarpresentasjon. Registrering av
matinntak gjøres over to hele dager.
Innhold:  Studenten vil gis forelesninger, gruppeoppgaver og selvtestoppgaver som gir innføring i faget. Det legges vekt
på kroppssammensetning og vekst, før energiomsetning blir behandlet. Deretter følger de energigivende næringsstoffer,
stoffskiftet, mineraler og vitaminer. Ganske tidlig i semesteret får studentene innføring i metoder for å undersøke
kostholdet, og bruk av dataprogrammet \"Mat på data\". Kostholdstema som er tids-aktuelle og som det skrives om
i media eller TV vil tas opp. Når kostholdsoppgaven gjennomgås, får studenten informasjon om anbefalinger for
kostholdet, videre om kostholdet i Norge, og norsk ernæringspolitikk.
Læringsutbytte: Studenten skal etter at emnet er avsluttet kunne gjøre rede for de energigivende næringsstoffene og for
funksjonen til bioaktive stoffer som vitaminer og mineraler, samt fordøyelse og omsetning i kroppen. Videre kunne gjøre
rede for symptomer ved for lavt eller for høyt inntak. Studenten skal også kunne gjøre rede for kostens betydning for
helsa, og ha en viss innsikt i kostvaner hos ulike deler av befolkningen, og i andre deler av verden. Studenten skal kunne
bruke dataprogrammet for kostberegning: \"Mat på Data\", og ved hjelp av dette programmet skal studenten vurdere og
beregne sitt eget kosthold, basert på registrert matinntak i løpet av to dager. Studenten skal kunne hente informasjon fra
nettet, både fagtidskrifter og fra andre kilder, og få bakgrunn slik at han/hun til en viss grad kan vurdere holdbarheten av
disse kildene. Studenten skal få ferdigheter til å kommunisere innenfor faget, og skal også lære å samarbeide i gruppe om
et tema, og deretter legge fram en semesteroppgave innenfor det aktuelle fagområdet.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Seminarpresentasjon teller 25 %. Skriftlig eksamen teller 75 %. Seminarpresentasjon: Studentene skal
presentere en semesteroppgave. Dette skal fortrinnsvis være et gruppearbeid med 2-5 studenter per gruppe. De andre
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studentene samt to lærere er tilstede under presentasjonen. Den skal presenteres muntlig, og det avsettes ca. 10 minuter
per student. Det skal også leveres inn en kort skriftlig presentasjon av oppgaven på maks. 5 sider. Skriftlig eksamen:
Det er tillatt å ha med lærebok, forelesningsnotater, utskrift av forelesninger, semesteroppgaver osv. på den skriftlig
eksamen

HFE200  General Animal- and Fish Nutrition
Generell husdyr- og fiskeernæring
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: Birger Svihus/ IHA
Teachers: Egil Prestløkken
Start term: Autumn parallel
Terms: Autumn parallel  
Mandatory activities: 
Prerequisites:  Animal physiology (HFX201).
Credit reduction: AKE251 - 10 credits.
Type of course: Structured teaching time will be roughly divided as follows: Lectures: 4 hours per week (total 44
hours). Group tutorials: 2 hours per week (total 30 hours).
Contents: This course is an introduction to nutrition constituting a platform enabling the student to specialize in both
mono-gastric and ruminant nutrition. It also formulates the platform for further studies of specific feed types and feed
technology. The course is broad in this sense, and may be divided into 3 sub-topics: 1. Nutrients: (Macro and Micro
nutrients). 2. Feed evaluation and digestibility: (Feed composition, Digestion and Feed utilization). 3. Intermediate
metabolism: (Energy partitioning, Catabolism and Anabolism of macro nutrients). Particular emphasis is placed on
understanding relationships between the different sub-topics.
Learning outcomes: Main aims: To acquire fundamental knowledge of the macro and micro nutrients, their chemical
structure, characteristics, nutrient value, digestion and main functions in the body. The student will also acquire
fundamental knowledge of feed types, main feed sources and principles for their evaluation.
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: A-F
Assessment methods: During the course there will be three part-examinations (1 hour each) based on the questions of
the exercises of the three subsections nutrients, digestion and intermediate metabolism. Each part-examination will be
graded and account for 15 % of the total grade. The course will end with a final written examination of 3 hours which
counts 55 %. The student must pass all part-examinations in order to sit in for the final examination.

HFE202  Kraftfôr
Concentrate Feed
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Øystein Jan Ahlstrøm/ IHA
Medvirkende lærere: Egil Prestløkken, Anders Skrede, Olav Kraugerud, m.fl.
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: I kurset skal studentene gjennomføre 3 obligatoriske gruppeoppgaver som skal framføres for
øvrige studenter på kurset.
Forutsatte forkunnskaper:  Det forutsettes kunnskaper i generell ernæring, tilsvarende innholdet i HFE200.
For eksempel forutsettes det at studenten har kunnskap om energi- og proteinomsetning, næringsbehov og andre
grunnleggende temaer innen ernærings- og fôringslære.
Strukturert undervisningstid: Det planlegges ca. 30 timer forelesninger, 10 timer øvinger, samt utferd.
Innhold:  Hovedtemaene i emnet blir undervist i følgende rekkefølge: Fôrmidler (råvarer), fôrblandinger, fôrteknologi.
Læringsutbytte: Målsettingen er at studenten ved fullført emne skal ha god kunnskap om de viktigste råvarer som
brukes i konsentrerte fôrtyper til husdyr, kjælsedyr og fisk, samt forståelse av de metoder som brukes ved komponering
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av kraftfôrblandinger og ved produksjon av kraftfôr i en kraftfôrfabrikk. Studenten skal ved avslutning av emnet ha
oversikt over kraftfôrets betydning i husdyrproduksjon og akvakultur, og være i stand til å delta i samfunnsdebatten om
emner som vedrører kraftfôr. Konsentrerte fôrtyper til kjæledyr vil også bli behandlet i kurset.
Eksamensform: Avsluttende Muntlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Muntlig eksamen, ca. 1/2 time.

HFE203  Grovfôr
Forages
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Odd Magne Harstad/ IHA
Medvirkende lærere: Håvard Steinshamn, Åshild Randby.
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Øvings- og kollokvieoppgaver.
Forutsatte forkunnskaper:  HFE200.
Strukturert undervisningstid: Strukturert undervisningstid vil fordele seg omtrent slik: Forelesninger: 24 timer.
Øvinger og kollokvier: 40 timer.
Innhold:  Innholdet av emnet kan deles i tre delemner: a) Betydning og bruk av våre viktigste grovfôrmidler b)
Faktorer som virker inn på innhold av næringsstoffer, næringsverdi og fôropptak (fôringspotensiale) c) Høsting og
konserveringsmetoder inkl. beiting Øvings- og kollokvieoppgavene vil dekke de sentrale delene av pensum.
Læringsutbytte: Overordna læringsmål: Etter at emnet er avslutta skal studentene kunne gjøre rede for de viktigste
faktorene som virker inn på næringsinnhold, næringsverdi, fôropptak og bruksområde for de vanligste grovfôrmidlene i
norsk husdyrproduksjon. Studentene skal kunne utnytte disse kunnskapene til å videreutvikle kompetansen om rasjonell
og bærekraftig grovfôrproduksjon, samt å vurdere de samfunnsmessige og politiske sidene ved grovfôrdyrking og
grovfôrbaserte husdyrproduksjoner. Delmål: Etter at emnet er avsluttet skal studentene kunne gjøre rede for: Omfang
og betydning av de viktigste grovfôrmidlene. Sentrale faktorer som virker på innhold av næringsstoffer, næringsverdi
og fôropptak av grovfôr. Prinsipper og metoder for høsting og konservering av grovfôr. Prinsipper og metoder for
beiting. Samfunnsmessige og politiske sider ved grovfôrdyrkinga og grovfôrbaserte husdyrproduksjoner: Miljøspørsmål,
kulturlandskap og dyrking etter økologiske prinsipper.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig eksamen.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen:  Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

HFE212  Ernæring av hund og katt
Nutrition of Dogs and Cats
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Øystein Jan Ahlstrøm/ IHA
Medvirkende lærere: Anne Helene Tauson
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Oppgaveinnlevering og presentasjoner
Forutsatte forkunnskaper:  Forutsatte forkunnskaper er kjemi (KJM100), ernæring (HFX130, HFE200), og biokjemi.
Innhold:  Kurset vil være oppbygd omkring 1) Fordøyelsekanalens oppbygning og funksjon, naturlig kosthold hos
hund og litt katt, 2) Beskrive særtrekk hos disse artene i forhold næringsbehov og fôringsadferd 3) Fordøyelighet og
fôrmidlers effkt på fordøyelse og gjødselkonsistens, 4) Næringsbehovet i ulike vekststadier, livsfaser, hos ulike raser, ved
ulike fysisk aktivitet hos hund. 5) Fôrmiddelvurdering og sammensetning av fôr til hund og katt. 6) Fôrmiddelvurdering
og metoder for fôrmiddelvurdering til hund, sammensetning av fôr til hund, 7) Objektiv kunnskap om produksjon og
markedsførings av kjæledyrfôr, 8) Ernæringsbetingede sykdommer hos hund og katt
Læringsutbytte: Studentene skal lære å bruke litteratur for å kunne bestemme næringsbehov til hund og katt i ulike
livsfaser, samt å få erfaring i å bestemme næringsinnhold og energiinnhold i fôr og fôrmidler til de to artene. Studenten
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skal få detaljert kunnskap om hvordan næringsbehovet og næringsinnhold angis i enheter, kunne sette sammen et
fullverdig hundefôr fra tabellverdier over ingrediensers innhold av næringsstoffer, samt å vurdere ulike fôrtyper til
hund utfra deklarasjonsverdier. Studenten skal kunne delta i diskusjoner om vurdering av næringsverdi i kommersielle
fôrtyper til hund, samt kjenne til vanlige ernæringsrelaterte helseproblemer. Studenten skal også kunne gjøre rede for
hvilke metoder som brukes for å vurdere fôr og fôrmidler ved stoffskifteforsøk til hund i ulike livsfaser og under fysisk
aktivitet. Studenten skal kjenne til ulike typer fôr og hvordan de produseres. I kurset skal studenten få trening i å løse
oppgaver relatert til ernæring og fôring, samt trening i å presenter vitenskapelige engelskspråklige artikler. Etter kurset
skal studenten kunne vurdere ernæring av hund og katt på en objektiv måte utfra vitenskapelige kriterier.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen:  Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

HFE302  Ernæring og optimalisering av fôrrasjoner til drøvtyggere
Nutrition and Diet Optimisation in Ruminants
Studiepoeng: 15 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Egil Prestløkken/ IHA
Medvirkende lærere: Harald Volden, Dag-Kristoffer Forberg, Michel Brunes Berg, m.fl.
Startperiode: Juniblokk
Perioder: Høstparallell  Juniblokk  
Obligatoriske aktiviteter: Gjennomføring av dyreforsøk og laboratoriearbeid er obligatorisk.
Forutsatte forkunnskaper:  KJM110, KJB200, HFE200, HFE202, HFE203, HFX201, HFX202, HFX250, HFX251.
Strukturert undervisningstid: Undervisningstid (ca.): Forelesninger: 50 timer. Dyreforsøk: 150 timer.
Øvingsoppgaver: 150 timer. Studentene vil bli delt inn i arbeidsgrupper med 3 eller 4 medlemmer.
Innhold:  Innføring i teorier som påvirker tilførsel og utnyttelse av næringsstoffer hos drøvtyggerne. Gjennomføring
av in vivo stoffskifteforsøk med drøvtyggere som innebærer måling av gjæringsprodukter i vom, fordøyelseskinetikk
og måling av stoffskifteprodukter i blod og husdyrprodukter. Innføring i og bruk av systemer og dataverktøy for
optimalisering av fôrrasjoner til drøvtyggere. In vivo stoffskifteforsøk og laboratoriearbeid gjennomføres i uke 22-25.
Læringsutbytte: Etter at emnet er avsluttet skal studenten ha grunnleggende og anvendt forståelse for: 1. Metoder for
kjemisk fraksjonering av fôr og analytiske metoder for bestemmelse av stoffskifteprodukter. 2. Omsetting av fôret i
fordøyelseskanalen. 3. Matematisk beskrivelse av omsettinga av fôret i fordøyelseskanalen. 4. Hvilke næringssubstrater
som absorberes fra fordøyelseskanalen og hvordan de kvantitativt bestemmes av fôrrasjonens sammensetting. 5. Hvordan
de absorberte næringssubstratene omsettes intermediært og hvordan de påvirker responsen i produksjonen. 6. Regulering
og fastsetting av fôropptak. 7. Fastsettelse av næringsverdi av fôr til drøvtyggere. 8. Innføring i nye systemer og mål for
optimalisering av fôrrasjoner til drøvtyggere. 9. Hvordan valg av fôringsstrategi påvirker kravet til fôr til drøvtyggerne
og responsen i produksjonen 10. Matematiske metoder og verktøy for optimalisering av fôrrasjoner. Etter at emnet er
fullført skal studenten ha grunnleggende kunnskap om praktisk fôrplanlegging og rasjonsoptimalisering hos drøvtyggere.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Den avsluttende muntlige prøven vektes med 60 %. Øvingsoppgaven vektes med 40 % .Studentene evalueres
etter en avsluttende muntlig eksamen og øvingsoppgave. Øvingsoppgaven må være godkjent før studenten kan gå opp til
eksamen.

HFE303  Ernæring og optimalisering av fôrrasjoner til enmagede dyr
Nutrition and Optimisation of Diets for Monogastric Animals
Studiepoeng: 10 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Nils Petter Kjos/ IHA
Medvirkende lærere: Øystein Ahlstrøm, Birger Svihus, m.fl.
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
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Obligatoriske aktiviteter: Øvingsoppgaver. Øvingsoppgavene omfatter gjennomgang og beregning av fordøyelses-/
balanseforsøk med enmagede dyr (haner, mink og/eller gris), oppgaver i beregning av energi- og proteinverdi av fôr og
fôrmidler til enmagede dyr, samt oppgaver i fôroptimering.
Forutsatte forkunnskaper:  KJM100, HFX201, HFE200, HFE202, HFX253.
Strukturert undervisningstid: Emnet vil omfatte 50 timer med forelesninger, samt 20 timer med gruppearbeid.
Innhold:  Særtrekk ved fordøyelse og intermediær omsetning hos enmagede dyr. Beskrivelse av bakgrunn
og oppbygging av energi- og proteinvurderingssystemer hos gris, fjørfe og pelsdyr. Prinsipper for en optimal
fôrsammensetning og valg av fôrmidler, ut fra hensyn til produktkvalitet, ressursbruk og miljø. Fastsettelse av normer for
næringsforsyning under ulike produksjonsforhold. Gjennomgang av grunnlag for energi- og proteinvurderingssystemene.
Demonstrasjon av fordøyelses-/balanseforsøk med enmagede dyr (haner, mink eller gris) kan bli gjennomført dersom
dette passer med igangværende forsøk. Oppgaver i beregning av energi- og proteinverdi av fôr og fôrmidler til enmagede
dyr.
Læringsutbytte: Studentene skal ha en detaljert forståelse av fordøyelse og intermediær omsetning av energi og
næringsstoffer hos enmagede dyr, samt det teoretiske grunnlaget for energi og proteinvurderingssystemene for enmagede
dyr (gris, fjørfe, hund). Studentene skal kunne bruke disse kunnskapene til å vurdere fôrmidler og fôr brukt til ulike
husdyrproduksjoner ut fra fysiologiske, ernæringsmessige, kvalitetsmessige og ressursmessige forhold.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig eksamen.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen:  Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

HFE305  Feed Manufacturing Technology
Fôrteknologi
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: Birger Svihus/ IHA
Teachers: Olav Fjeld Kraugerud, Trond Storebakken
Start term: August block
Terms: August block  Autumn parallel  
Mandatory activities: Demonstrations and group work are compulsory.
Prerequisites:  Basic knowledge in nutrition equivalent to HFE200, in physics equivalent to FYS100 and in chemistry
equivalent to KJM110, is required.
Type of course: Approximately 40 hours of lecturing and 30 hours of demonstrations.
Contents: The following topics will be covered through lectures and demonstrations: The structure of the feed industry.
Receiving, storing and transporting feed ingredients. Chemical changes during processing. Pelleting - principles and
major effects. Pellet quality. Extrusion. Dosing, weighing and mixing of diets. Pelleting - technical part. Conditioning.
Expander treatment. Grinding of feed ingredients. Use of liquid feed ingredients. Cooling and drying. Process quality
assurance program (ISO 9001). Feed milling administration, maintenance program and flow design.
Learning outcomes: After this course, the student should be familiar with most of the processes that are used in the feed
industry, and they should have gained knowledge of the causes and the justification for the use of the processes by taking
into consideration knowledge about nutritional requirements, ingredient characteristics and cost of the processes.
Methods of examination: Final Written exam Grading: A-F
Assessment methods: 3 hour written examination.
Examination aids: No calculator, no other examination aids

HFE306  Advanced Feed Manufacturing Technology
Påbyggning fôrteknologi
Credits: 5 Language:  English
Staff/institute: Olav Fjeld Kraugerud/ IHA
Teachers: Dejan Miladinovic, Ismet Nikqi, Trond Storebakken
Start term: Spring parallel
Terms: Spring parallel  
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Prerequisites:  The students must have taken HFE305.
Type of course: Lectures will be given when required.
Contents: The course is mainly based an experimantal feed processing trial at the Center for Feed Technology. A report
from the experiment must be handed in, and presented for the class. The reports will be graded. Each student will also
hand in an individual report, based on literature study. Topics that will be covered may include: - Grinding - Weighing
and mixing - Conditioning and expanding - Pelleting - Extrusion - Cooling/drying
Learning outcomes: The purpose of this course is to gain in-depth knowledge of how and why different key processes
and equipments are installed and used in feed production plants. The objective is that the students will be able to
understand the principles used for key processes and to optimise these processes through discussions with factory
personnel and scientists.
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: A-F
Assessment methods: 1-2 group assignments and one individual assignment per student. Graded group and individual
reports, each counting 50% of the final grade.

HFE307  Feed Production Planning and Management
Planlegging og forvaltning av kraftfôrproduksjon
Credits: 15 Language:  English
Staff/institute: Trond Storebakken/ IHA
Teachers: Dejan Miladinovic, Jovo Kosanovic, Trond Storebakken.
Start term: Spring parallel
Terms: Autumn parallel  Spring parallel  
Mandatory activities: Lectures and demonstrations
Prerequisites:  The students must have taken HFE305.
Type of course: Ca. 4 hours per week.
Contents: The course is divided into two parts: Part 1: Design and construction of a feed plant. Data production control.
Product development. Feed analitics. Steam systems and use of steam as a raw material. Maintenance systems in a
feed plant. Saftety and health in a feed plant. Part 2: Business management and leadership of the factory. Personnel
management. Quality control and ISO 9001. Sustainability. Laws and market demands for feed. Least cost formaulation,
nutrition and plant management.
Learning outcomes: The goal is to gain insight into all the key processes of feed production management.
Methods of examination: Final Oral exam Grading: A-F
Assessment methods: Exam is divided in two parts: Exam Spring parallel: Oral exam Exam Autumn Parallel: Oral
exam

HFE308  Optimalization of Feed Processing for Different Animal Species
Fôrprosesseringsoptimalisering for ulike husdyrarter
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: Trond Storebakken/ IHA
Teachers: Trond Storebakken and guest letcurers with specialized knowledge of individual species or processes.
Start term: Autumn parallel
Terms: Autumn parallel  
Mandatory activities: Individual asignment and presentation of this asignment is compulsory.
Prerequisites:  Equivalent to one year of master\'s studies in Feed Manufacturing Technology.
Type of course: Approximately 50 hours of lecturing.
Contents: The lectures will deal with the specific needs with relevance for feed processing for common species such
as ruminants, pigs, poultry and fish. In addition, lectures will cover specific interactions between feed ingredients and
chemical components, and processing. Each student will give two 15 minutes seminars on relevant topics.
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Learning outcomes: The purpose of this course is to gain knowledge about special needs of different animal species
(including dog, cat, horse and fish) with respect to feed formulation, processing, and physical quality, and special
requirements for feed to ingredients used. The students will also gain experience in reviewing and presenting new
information based on research data.
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: A-F
Assessment methods: Oral exmination

HFE309  Forebyggende kvantitativ ernæring
Quantitative Nutrition to Prevent Nutrition-Related Diseases
Studiepoeng: 5 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Birger Svihus/ IHA
Startperiode: Juniblokk
Perioder: Juniblokk  
Obligatoriske aktiviteter: Kollokvieaktivitet og gruppeoppgave med presentasjon.
Forutsatte forkunnskaper:  HFE100 eller annen grunnleggende ernæring og KJB200 eller tilsvarende.
Strukturert undervisningstid: To til tre forelesningstimer i 10 arbeidsdager. To timer oppgavearbeid/kollokvier i 10
arbeidsdager. Ti timer deltakelse i studentpresentasjoner.
Innhold:  Emnet kan deles i fem delemner: a) Viktige næringsstoffer og matvarer og deres kvantitative rolle i
humanernæringen. b) Fysiologiske og anatomiske tilpasninger med betydning for kostholdet. c) Fedme/underernæring og
forebyggende kvantitativ ernæring. d) Diabetes 2 og forebyggende kvantitativ ernæring. e) Hjerte- og karsykdommer og
forebyggende kvantitativ ernæring.
Læringsutbytte: Det overordnede læringsmålet er at kandidaten etter fullført emne vil ha et vitenskapelig faktagrunnlag
til å kunne forstå sammenhengen mellom kosthold og de viktigste kjente kostholdsrelaterte helseproblemene i
befolkningen. Dette gjøres ved å inkludere kjente fakta rundt menneskets minimumsbehov for næringsstoffer, samt
en oversikt over de ulike matvarenes rolle i å bidra med disse, og dermed en analyse av hvilke næringsstoffer det
lettest blir for lite av. Videre vil fysiologiske og anatomiske tilpasninger som fordøyelseskanalens fyllingsevne og
tømmingshastighet og transport- og omsetningssystemer for ulike næringsstoffer diskuteres, og effekter av matvarer og
næringsstoffer på disse. Deretter vil de tre viktigste kostholdsrelaterte helseproblemene fedme/underernæring, diabetes 2
og hjerte- og karsykdommer diskuteres i lys av grunnleggende kvantitativ ernæring, med fokus på årsaksmekanismer og
forebyggende kosthold.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Hver student skal delta i en grupperapport (rundt fem sider) og være med på å presentere viktigste funn fra en
til fem vitenskapelige skriftlige kilder innen et spesifikt område. Rapport og presentasjon blir karaktervurdert og vil telle
33 prosent. I tillegg vil det bli gjennomført skriftlig tre timers avsluttende eksamen med tre til fem utredningsspørsmål
der kandidatens forståelse av emnet vurderes. Denne vil telle 67 %.

HFE400  Lipidmetabolisme
Lipid Metabolism
Studiepoeng: 10 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Bente Ruyter/ IHA
Medvirkende lærere: Magny Thomassen.
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Etter behov
Emnet tilbys:  Annet - Ved behov.
Forutsatte forkunnskaper:  Basiskunnskap i biokjemi og fysiologi.
Innhold:  Læreboken; Biochemistry of lipids, lipoprotein and membranes av D.E Vance og J.E. vance, vil danne
grunnlaget for kursets innhold. I tillegg vil et utvalg av nye oversiktsartikler innen lipidmetabolisme i lever, muskel
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og fettvev være pensum. Disse artiklene vil legges opp individuelt, alt etter den enkelte students hovedfokus innen
forskning.
Læringsutbytte: Studentene skal i løpet av kurset ha tilegnet seg ny og avansert kunnskap i viktige temaer innen lipid,
lipoprotein og membran biokjemi. Det vil legges vekt på lipidmetabolisme i de metabolske vevene lever, fettvev og
muskel.
Eksamensform: Avsluttende Muntlig Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: En times muntlig eksamen med ekstern sensor tilstede.

HFH150  Reproduksjon, avl, etologi og treningsfysiologi hos hest
Reproduction, Breeding, Ethology and Exercise Physiology in Horses
Studiepoeng: 20 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Dag Austbø/ IHA
Medvirkende lærere: Tore Kvam, Odd Vangen
Startperiode: Juniblokk
Perioder: Høstparallell  Januarblokk  Juniblokk  
Obligatoriske aktiviteter: Modul A, Reproduksjon ved Norsk Hestesenter. Modul D, Avl ved Norsk Hestesenter.
Forutsatte forkunnskaper:  HFX130
Innhold:  Emnet består av 4 moduler på 5 studiepoeng hver; Modul A, Reproduksjon Etter fullført og bestått kurs
skal studentene ha tilegnet seg innsikt og kunnskap om de anatomiske, fysiologiske og endokrine forhold hos normal
reproduserende hingst og hoppe. De skal kjenne til hvilke metoder og distribusjonsformer for sædoverføring som
benyttes i Norge samt få en orientering om avlspolitiske bestemmelser som innvirker på disse. Studentene skal
ha kjennskap til vanlige sjukdommer og lidelser i forbindelse med drektighetsvansker og aborter. Dessuten skal
de få en innføring i praktiske tilrettelegginger og utfordringer i forbindelse med drift av en avlsstasjon. Modul B,
Treningsfysiologi Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper om hestens treningsfysiologi og kunne anvende
treningsfysiologiske prinsipper inne de vanligste grener av hestesporten. De skal også kunne anvende pulsregistrering
og blodlaktatmåling på tredemølle og under feltforhold. Modul C, Etologi Studentene skal etter kurset lære om de
viktigste etologiske prinsippene i trening av hest, og oppnå en kritisk forståelse for ulike treningsmetoder. Studentene
skal få en oversikt over grunnleggende etologiske behov hos hesten og hvilke kriterier som skal følges ved hold av
hest. Modul D, Avl Studentene skal bli kjent med elementene i en avlsplan. De skal få innføring i registrerings- og
stambokføringsrutiner for ulike hesteraser, databaser og andre grunnelementer for å kunne drive et avlsarbeid. De skal
også få innføring i eksteriørbedømmelse og bruksprøver på hest og utstillingenes plass i anvendt hesteavl.
Læringsutbytte: Emnet er bygd opp av 4 moduler
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Hver modul har en avsluttende karakter Modul A: avsluttende oppgave Modul B: muntlig eksamen Modul C:
muntlig eksamen Modul D: muntlig eksamen

HFH150A  Reproduksjon, hest
Equine Reproduction
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Dag Austbø/ IHA
Medvirkende lærere: Tore Kvam, Norsk Hestesenter
Startperiode: Juniblokk
Perioder: Juniblokk  
Forutsatte forkunnskaper:  HFX130, HFH200
Innhold:  Se beskrivelse av HFH150 for nærmere informasjon
Læringsutbytte: Etter fullført og bestått kurs skal studentene ha tilegnet seg innsikt og kunnskap om de anatomiske,
fysiologiske og endokrine forhold hos normal reproduserende hingst og hoppe. De skal kjenne til hvilke metoder og
distribusjonsformer for sædoverføring som benyttes i Norge samt få en orientering om avlspolitiske bestemmelser som
innvirker på disse. Studentene skal ha kjennskap til vanlige sjukdommer og lidelser i forbindelse med drektighetsvansker
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og aborter. Dessuten skal de få en innføring i praktiske tilrettelegginger og utfordringer i forbindelse med drift av en
avlsstasjon.
Eksamensform: Avsluttende Karakterregel: A-F

HFH150B  Treningsfysiologi og ernæring, hest
Equine Exercise Physiology and Nutrition
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Dag Austbø/ IHA
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Forutsatte forkunnskaper:  HFX130, HFH200
Overlapping og studiepoengreduksjon: Nei
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: 14 Øvinger: 20 Kollokvier: 16 Presentasjoner: 12 Selvstudium:20
Innhold:  Emnet omfatter forelesninger og forelesninger/diskusjoner i kombinasjon, men vil hovedsakelig bestå av
veiledet arbeid med sentrale temaer basert på litteratur og øvelser. Øvelsene vil i hovedsak bli lagt til tredemølleenheten
ved UMB og ridebanen, men de vil også kunne omfatte arbeid i reelle treningsomgivelser. Øvelsesresultater som
kommer ut av gruppearbeid skal presenteres og diskuteres i klassen.
Læringsutbytte: Studentene skal kjenne begreper og terminologi innen grunnleggende treningsfysiologi hos hest. Dette
omfatter ulike treningsintensiteter fra det aerobe til det anaerobe området og hvordan ulike pulsfrekvenser definerer
treningsintensiteten. Studentene skal også tilegne seg en forståelse for hvilke treningsintensiteter som vanligvis oppnås
under vanlige trenings- og konkurranseforhold. Innen ernæring skal studentene ha kjennskap til de viktigste prinsipper
for fôring av hester i trening, samt intermediær omsetting av næringssubstrat til aktivitet med ulik intensitet og varighet.
Eksamensform: Avsluttende Muntlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Muntlig eksamen innen treningsfysiologi og ernæring.

HFH150C  Etologi hest
Equine Ethology
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Inger Lise Andersen/ IHA
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Innhold:  Kurset er stort sett forelsningsbasert men kurset avslutter med en litteraturoppgave som gjøres i gruppe, og
rapport og presentasjon er grunnlag for karaktersettingen.
Læringsutbytte: Studentene skal få kjennskap til grunnleggende atferd og atferdsbehov hos hest,samt kjenne til viktige
kriterier for god hestevelferd. Studentene skal få en forståelse for hestens signaler og kommunikasjon, sosial atferd,
atferdsproblemer or årsaker til disse samt viktige prinsipper for trening av unghest etc.
Eksamensform: Avsluttende Karakterregel: A-F

HFH150D  Grunnleggende hesteavl
Equine Breeding, Basic
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Odd Vangen/ IHA
Medvirkende lærere: Siri Furre og Hanne Fjerdingby Olsen, IHA. Tore Kvam og Turid Helfjord, Norsk Hestesenter.
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Oppholdet ved Norsk hestesenter og deltakelse på egne og andre studenters
seminaroppgavepresentasjoner.
Forutsatte forkunnskaper:  HFX130
Overlapping og studiepoengreduksjon: Ingen overlapping m andre kurs
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Strukturert undervisningstid: Ca 20 timer forelesninger, 6-10 timer arbeid med semesteroppgave og 20 timer praktsike
øvelser/forelesninger ved Norsk Hestesenter.
Innhold:  Kurset inneholder en uke med reine forelesninger, en uke med opphold på NHS og forelesninger samt en uke
med seminaroppgavepresentasjon og forelesninger.
Læringsutbytte: Studentene skal kunne forstå hvorfor vi har de ulike avlstiltakene på hest, inkludert de grunnleggende
elementene i en avlsplan. De skal kunne de viktigste delene av en eksteriørbedømmelse. De skal kunne forstå de
viktigste utfordringen for de nasjonale hesterasene , samt ha en oversikt over avlsplaner for hestrasene i Norge, både
nasjonale- og importraser.
Eksamensform: Avsluttende Muntlig Karakterregel: A-F

HFH200  Ernæring av hest
Horse Nutrition
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Dag Austbø/ IHA
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Innlevering av øvingsoppgaver og framføring av digital presentasjon. Oppgaver og digital
presentasjon kan brukes ut gjeldende kalenderår.
Strukturert undervisningstid: Forelesning, 24 timer. Øvinger, 10 timer. Øvingsoppgaver, 30 timer. Digitale
presentasjoner, 36 timer.
Innhold:  Hovedtemaer er næringsbehov til hester i ulike livsfaser og ved ulike aktiviteter. Fôrevaluering, fôrkvalitet
og aktuelle fôrtyper innen grovfôr, kraftfôr og tilskuddsfôr. Beregning og vurdering av alternative fôrplaner. Det legges
vekt på at studentene skal arbeide selvstendig og nå et faglig nivå som gjør dem i stand til på faglig grunnlag å vurdere
og evaluere fôrvalg, fôrplaner og fôringsrutiner til enkelthester og på stallnivå.
Læringsutbytte: Studenten skal lære å bruke litteratur og dataprogram for å kunne bestemme næringsbehov til hest
i ulike livsfaser, samt å kunne bestemme næringsinnhold og anvendbarhet av ulike typer fôr til hest. Studenten skal
få detaljert kunnskap om hvordan næringsbehovet og næringsinnhold angis i enheter, kunne diskutere normer og
sette sammen en fullverdig fôrrasjon til hester i ulike livsfaser. Studenten skal kunne delta i diskusjoner om vurdering
av næringsverdi og bruksegenskaper av ulike grovfôr og kraftfôr til hest, samt kjenne til vanlige ernæringsrelaterte
helseproblemer. I kurset skal studenten få trening i å løse oppgaver relatert til ernæring og fôring, samt trening i å
presenter vitenskapelige engelskspråklige artikler. Etter kurset skal studenten kunne vurdere ernæring av hest på en
objektiv måte ut fra vitenskapelige kriterier.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen:  Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

HFH222  Avl og etologi på hest
Breeding and Ethology in Horses
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Odd Vangen/ IHA
Medvirkende lærere: Inger Lise Andersen
Emnet tilbys første gang: VÅR  2014
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Det er obligatorisk innlevering av én semesteroppgave. Denne kan velges fritt innen hesteavl
eller hestetologi &amp;#8211; med tema etter avtale med lærer. Semesteroppgaven skal være på ca. 2500 ord og
bygges opp som en vitenskapelig rapport med Innledning, Hoveddel (med aktuelle underkapitler), Sammendrag og
Litteraturliste. Den skal leveres i Innleveringsmappe i Fronter med frist ca 10. mai.
Forutsatte forkunnskaper:  HFH150
Strukturert undervisningstid: ca 30 timers undervisning pluss semesteroppagveveiledning.
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Innhold:  Halve kurset er viet etologi og halve avl på hest. Begge temaene er videreføring av de innførtingene som ble
gitt i HFH150. Det foreleses en dobbelttime pr uke. I tillegg er det obligatorinsk innlevering av en semesteroppgave.
Kurset er hestedelen av det gamle kurset HFX220 (ETologi og avl av hest, hund og katt)
Læringsutbytte: Studentene skal kunne bruke pensumstoffet til å forstå avlsarbeidet for hest, både nasjonalt og
internasjonalt. Studnetene skal kunne forstå atferds- og handtering av hest utfra etologise prinsipper.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F

HFH250  Hest og helse
Horses and Health
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Dag Austbø/ IHA
Medvirkende lærere: 
Startperiode: Juniblokk
Perioder: Juniblokk  
Obligatoriske aktiviteter: Alle forelesninger (4-5) og utferder (4-5) er obligatoriske. Disse vil fortrinnsvis bli lagt til de
to første ukene av undervisningsperioden.
Innhold:  Forelesninger og utferder for å presentere ulike måter å drive terapeutisk, pedagogisk og helserettet arbeid
med hest på. Studentene skal få en oversikt over teorien bak de ulike feltene og lære hvordan det kan utføres i praksis.
Læringsutbytte: Studentene vil få en kort oversikt over hvordan hesten kan brukes til terapeutisk, pedagogisk og
helserettet arbeid, og lære hvordan dette kan gjennomføres i praksis.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Studentene skal levere en semesteroppgave innen et av feltene der hesten brukes i terapeutisk, pedagogisk
eller helserettet arbeid.

HFH251  Hest som næring
Equine Business
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Dag Austbø/ IHA
Medvirkende lærere: 
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Forutsatte forkunnskaper:  HFX130, HFH150, HFH200,
Innhold:  Emnet består av en modul i høstparallell og en i etterfølgende vårparallell. Modulen i vårparallell skal lede
opp mot bacheloroppgaven og gi et grunnlag for valgt tema og samarbeidspartner her. Studentene skal være ute i en
bedrift deler av kurset og få erfaring med hvordan denne bedriften drives og hva de kan bidra med. Det er ønskelig at
studentene for eksempel kan være behjelpelig med oppsett av forplan, planlegging av stallrutiner etc. Kurset kan også
brukes til utvikling av en forretningside/forretningsplan.
Læringsutbytte: Studentene skal kunne gi en analyse av driftsopplegg og økonomi i en hestebedrft. De skal også kunne
gi råd angående daglig drift og mer langsiktig planlegging.
Eksamensform: Avsluttende Karakterregel: A-F

HFX130  Husdyrbiologi og -produksjon
Basic Animal Science
Studiepoeng: 30 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Erling Thuen/ IHA
Medvirkende lærere: Øystein Ahlstrøm, Inger Lise Andersen, Gunnar Klemetsdal m.fl. Ansatte ved Senter for
husdyrforsøk. Gjesteforelesere
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Startperiode: Augustblokk
Perioder: Augustblokk  Høstparallell  Januarblokk  Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Ja, se under de enkelte moduler
Forutsatte forkunnskaper:  Realfag
Overlapping og studiepoengreduksjon: -
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: ca 120 timer. Øvinger og gruppearbeid: ca 50 timer. Utferd: 1 (2)
Innhold:  Emnet er bygd opp av 6 moduler:
Læringsutbytte: Emnet skal gi i studentene grunnleggende forståelse av det biologiske grunnlaget for et bærekraftig
husdyrhold. Studentene skal ha basiskunnskaper innen fagområdene husdyrernæring, husdyrgenetikk og -avl og etologi,
og forstå sammenhenger mellom disse fagområdene. Studentene skal lære å skrive en vitenskapelig rapport på Bachelor
nivå.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Hver av de skriftlige eksamenene har en varighet på 3.0 timer

HFX130A  Husdyrbiologi og -produksjon/ Modul A - Husdyrpraksis
Basic Animal Science/ Module A - Practical Animal Husbandry
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Erling Thuen/ IHA
Medvirkende lærere: Modulansvarlig Erling Thuen
Startperiode: Augustblokk
Perioder: Augustblokk  Høstparallell  
Forutsatte forkunnskaper:  Realfag
Innhold:  August- september (5 studiepoeng): Husdyrpraksis. Emnet starter i augustblokka med en tre dagers ekskursjon
til ulike husdyrprodusenter/ husdyrproduksjoner for at studentene skal få et innblikk i hvilke problemstillinger
produsentene møter i praksis. Det skal skrives en rapport fra turen (gruppearbeid), som skal godkjennes. Det vil
bli gitt en kort innføring og demonstrasjon av de viktigste planter i fôrproduksjonen, og kornsortene vi bruker i
husdyrproduksjonen og i humanernæring. Gjennom en uke vil viktige aktører i landbruksnæringa holde foredrag/
forelesning om sin virksomhet. I september vil det bli en 4 ukers periode på Senter for husdyrforsøk (SHF) med
demonstrasjoner og praksis i kalvestell, melk- og kjøttproduksjon, småfe (sau og geit), gris, hest og pelsdyr. Praksisen
vil omfatte 4-5 timer for hvert dyreslag. Til praksisperioden vil det utarbeides oppgaver som skal besvares skriftlig og
godkjennes (gruppearbeid). Se HFX130 for mer informasjon
Læringsutbytte: 
Eksamensform: Avsluttende Karakterregel: Bestått/ikke bestått

HFX130B  Husdyrbiologi og -produksjon/ Modul B - Utfordringer for framtidas
matproduksjon
Basic Animal Science/ Module B - Challenges for Future Food Production
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Erling Thuen/ IHA
Medvirkende lærere: Interne og eksterne forelesere.
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Forutsatte forkunnskaper:  
Innhold:  Mars-April (5 studiepoeng): Utfordringer for framtidas matproduksjon. Forelesninger over temaene:
Ressursgrunnlaget og produksjon av mat globalt og nasjonalt. Bærekraftig matproduksjon. Hvordan produseres
maten? Miljø- og klimakonsekvenser og utfordringer i matproduksjonen. Matvareproduksjonen framover. Obligatorisk
gruppearbeid med innlevering og framføring. Modulen avsluttes med 3 timers skriftlig eksamen med karakterregel: A-F.
Se HFX130 for mer informasjon
Læringsutbytte: -
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Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: 3 timer
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

HFX130C  Husdyrbiologi og -produksjon/ Modul C - Vitenskapelig prosess
Basic Animal Science/ Module C - Scientific Processes and Methods
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Erling Thuen/ IHA
Medvirkende lærere: Modulansvarlig: Gunnar Klemetsdal
Startperiode: Januarblokk
Perioder: Januarblokk  
Forutsatte forkunnskaper:  
Innhold:  Januarblokk (5 studiepoeng): Vitenskapelig prosess. Studentene skal gå gjennom prosessen med å skrive
en vitenskapelig rapport, fra formuleringer av problemstillinger/hypoteser, innsamling og vurdering av egne data,
bearbeiding av innsamlede data ved hjelp av enkel statistikk, til framstilling og diskusjon av resultatene i lys av
relevant litteratur. Modulen går i januarblokk med både teori, øvinger og innsamling av data, noen forelesninger og
veiledningsbasert undervisning. I uke 1 blir det mest teori, uke 2 blir avsatt til datainnsamling og beskrivelse, og
siste uke i januar skal benyttes til å lage en poster samt et abstrakt/sammendrag som skal leveres i forbindelse med
posterpresentasjonen. Poster og sammendrag blir evaluert med en felles karakter: A-F. Muntlig presentasjon vil også bli
tillagt vekt. Se HFX130 for mer informasjon
Læringsutbytte: Emnet skal gi i studentene grunnleggende forståelse av det biologiske grunnlaget for et bærekraftig
husdyrhold.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Poster og sammendrag blir evaluert med en felles karakter: A-F. Muntlig presentasjon vil også bli tillagt
vekt.

HFX130D  Husdyrbiologi og -produksjon/ Modul D - Etologi
Basic Animal Science/ Module D - Animal Ethology
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Erling Thuen/ IHA
Medvirkende lærere: Modulansvarlig Inger Lise Andersen
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Forutsatte forkunnskaper:  
Innhold:  Modul D. November (5 studiepoeng): Etologi Modulen tar for seg de viktigste begreper innen etologi,
samt de tematisk viktige grunnpilarene innenfor fagområdet. Det gis forelesninger og kollokvium over temaene:
Adferdsgenetikk, atferdsfysiologi, atferdsmekanismer og atferdutvikling, kommunikasjon, termoregulering, motivasjon
og læring. adferdsbehov, dyrevelferd og adferdsforstyrrelse. Modulen avsluttes med en tre timers skriftlig eksamen med
karakterregel: A-F. Se HFX130 for mer informasjon
Læringsutbytte: -
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

HFX130E  Husdyrbiologi og -produksjon/ Modul E - Husdyrernæring
Basic Animal Science/ Module E - Animal Nutrition
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Erling Thuen/ IHA
Medvirkende lærere: Øystein Ahlstrøm og Trond Storebakken
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Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Forutsatte forkunnskaper:  
Innhold:  Modul E. Oktober (5 studiepoeng): Husdyrernæring Forelesninger over temaene: Dyras næringsbehov og
formidlenes næringsverdi, fôrmidlenes kjemiske sammensetning, utnytting og tap av energi og næringsstoffer under
fordøyelsen og etter absorpsjonen. Energi- og proteinutnyttelse i ulike husdyrproduksjoner. Modulen avsluttes med en tre
timers skriftilig eksamen med karakterregel: A-F. Se HFX130 for mer informasjon
Læringsutbytte: -
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig eksamen arrangeres ved avslutning av emnet.

HFX130F  Husdyrbiologi og -produksjon/ Modul F - Husdyravl og genetikk
Basic Animal Science/ Module F - Animal Breeding and Genetics
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Erling Thuen/ IHA
Medvirkende lærere: Modulansvarlig Gunnar Klemetsdal
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Forutsatte forkunnskaper:  Opptakskravene til Bachelor ved IHA
Innhold:  Modul F. Februar (5 studiepoeng): Husdyravl og genetikk Forelesninger over temaene: Fagområdet genetikk,
innføring i husdyravl/kvantitativ genetikk og molekylærgenetikk, genbasert og markørbasert seleksjon, kobling av
genotype- og fenotypeinformasjon via matematiske modeller. Hvilke utfordringer kan fagene løse? Modulen avsluttes
med en tre timers skriftlig eksamen med karakterregel: A-F. Se HFX130 for mer informasjon
Læringsutbytte: -
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Modulen avsluttes med 3 timers skriftlig eksamen.

HFX201  Fysiologi
Physiology
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Ragnar Salte/ IHA
Medvirkende lærere: Idun Rosenfeld Knut Hove
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Innlevering av skriftlige (kollokvie)oppgaver.
Forutsatte forkunnskaper:  KJM100, grunnleggende kunnskaper i biologi (BIO100).
Strukturert undervisningstid: 4 timer forelesning per uke, 3 timer kollokvier/gruppearbeid/øvelser per uke. Oversikt
vil bli utdelt ved emnets oppstart.
Innhold:  Emnet gir en oversikt over funksjonell anatomi hos dyr og menneske på vevs-, organ- og organsystemnivå.
Emnet omhandler nerver og nervefunksjon, sanser, kjertler og hormoner, beinvev, muskler og bevegelse, hjerte og
blodårer, blod og immunsystem, pusting og gassutveksling, nyrer og urinveier, syre-base regulering, fordøyelseskanalens
funksjon, hud, regulering av kroppstemperatur, kjønnsorganer, reproduksjon, drektighet/graviditet og laktasjon.
Forelesningene fokuserer på fysiologiske prosesser og fysiologiske systemer, mens enklere temaer forutsettes lært ved
selvstudium. Studentene vil aktivt måtte bruke ervervet kunnskap i kollokvier/gruppearbeid.
Læringsutbytte: Etter fullført eksamen skal studentene ha grunnleggende kunnskaper om hvordan dyr og mennesker
er bygget (funksjonell anatomi) og eksakte kunnskaper om hvordan de fungerer (fysiologi). Muntlig diskusjon av de
ulike tema fra pensum en svært viktig del av læringen. Gjennom den muntlige, avsluttende eksamenen skal studentene
vise at de kan forklare og diskutere ervervet kunnskap med emneansvarlig og sensor. Ved den muntlige prøven og
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diskusjonen vil studenten vise at problemstillinger kan analyseres og forklares gjennom å sette sammen kunnskap om
såvel fysiologiske prosesser som integrerte fysiologiske systemer som utgjør ulike deler av dette omfattende emnet. De
vil vite at kunnskapene representerer en grunnleggende basis både for hold og stell av produksjonsdyr og sportsdyr og i
husdyrvitenskap, og at de må ta med seg denne kunnskapen til videregående emner som omhandler dyr og mennesker,
såvel som ut i arbeidslivet dersom de skal arbeide med levende dyr og mennesker.
Eksamensform: Avsluttende Muntlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Avsluttende muntlig eksamen teller 100%

HFX202  Drøvtyggerfysiologi/-ernæring og fôrmiddelvurdering
Ruminant Physiology/Nutrition and Feed Evaluation
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Egil Prestløkken/ IHA
Medvirkende lærere: Michel Brunes Berg, Dag-Kristoffer Forberg, mfl.
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Øvinger med innlevering av journal.
Forutsatte forkunnskaper:  HFX201 og HFE200.
Strukturert undervisningstid: Strukturert undervisningstid vil fordele seg omtrentlig slik: Forelesninger: 30 timer.
Øvinger/ laboratoriearbeid: 30 timer. Seminar/kollokvier: 10 timer.
Innhold:  Emnet kan deles i fem delemner, og innlæringen/undervisningen skjer i følgende rekkefølge: Fordøyelse,
absorpsjon, intermediær omsetting av de absorberte næringsstoffene, produksjoner (vekst, mjølkeproduksjon) og
fôrmiddelvurdering. Det vil bli lagt stor vekt på å forstå sammenhenger mellom de ulike delemnene.
Læringsutbytte: Overordna læringsmål: Å tilegne seg de kunnskaper om drøvtyggerfysiologi og -ernæring som kreves
for å forstå 1) Sammenhengen mellom næringsstoffene som tilføres og dyrets funksjon, vedlikehold og produksjon.
2) Prinsippene for fôrmiddelvurdering. Delmål. Etter at studentene har fullført emnet skal de kunne gjøre rede for:
a) Fordøyelse og absorpsjon av hovednæringsstoffene, utvalgte mineraler og vitaminer. b) Intermediær omsetting av
substrater fra fordøyelsen, herunder mjølkesyntesen og vekst. c) Systemer for fôrmiddelvurdering.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Eksamen forutsetter deltagelse i obligatoriske øvinger og innlevering av øvingsjournal. Øvingsjournal må
være godkjent før eksamen kan avlegges. Ved fastsetting av endelige sluttkarakteren for emnet vektlegges journalen fra
øvingene med 30% og skriftlig eksamen med 70%.

HFX204  Reindrift
Reindeer Husbandry
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Øystein Holand/ IHA
Medvirkende lærere: Gjesteforelesere.
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Emnet tilbys:  År med oddetall
Forutsatte forkunnskaper:  Emnet forutsetter grunnleggende biologikunnskaper.
Strukturert undervisningstid: Ca. 30 timer med forelesninger. Ca. 30 timer med seminar/presentasjon. Egeninnsats: 90
timer.
Innhold:  Emnet presenterer den historiske utviklingen av reindrifta, med spesiell vekt på den samiske reindrifta i
Norge. Betydningen av naturgrunnlaget og klimaet for kvaliteten og fordelingen av sesongbeitene analyseres og settes
i sammenheng med dagens flyttemønster. Beitet varierer i tid og rom, og en landskapsøkolgisk tilnærming til denne
primære ressursen vektlegges. Flokkens produksjonspotensial analyseres ved hjelp av anvendt populasjonsdynamikk og
livshistorieteori. Gjennom emnet følger vi også de næringspolitiske rammene (økonomiske og juridiske) som reindrifta
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opererer innenfor. Spesielt vil arealforvaltningen innen de samiske reinbeiteområdene vies plass. Også utfordringene
næringen står overfor for å nå målet om en bærekraftig reindrift; økologisk, økonomisk og kulturelt drøftes.
Læringsutbytte: Målet er å gi en mest mulig helhetlig framstilling av reindriftsnæringen, nasjonalt og globalt, som et
pastoralt produksjonssystem under ekstreme klimatiske forhold der samspillet mellom beitet, rein og mennesket utgjør
kjernen. Emnet skal gjøre studentene i stand til å fungere som rådgivere innen forvaltning/byråkrati innen reindrift. Det
teoretiske grunnlaget emnet gir skal skape interesse for - og kompetanse til - å fordype seg innen reindriftsrelaterte tema
for hovedfag. Kurset er interdisiplinært og tverrfaglige koblinger vil bli vektlagt.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Tre timers skriftlig eksamen.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

HFX205  Beiteøkologi og beitebruk
Grazing Ecology and Management
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Øystein Holand/ IHA
Medvirkende lærere: Geir Steinheim.
Startperiode: Juniblokk
Perioder: Juniblokk  
Obligatoriske aktiviteter: Temaoppgave og kollokvier. Feltarbeid (registreringer, databearbeidelse, presentasjon og
diskusjon av resultatene).
Forutsatte forkunnskaper:  HFE200 (eller ZOOL100 + BOT100, grunnleggende kunnskaper innen zoologi og
botanikk).
Strukturert undervisningstid: FORELØPIGE tall er: Forelesninger: 24 timer. Øvinger/kollokvier/temaoppgaver: 30
timer. Feltarbeid m.m.: 30 timer.
Innhold:  Emnet gir en oversikt over betydningen og verdien av beite som fôrressurs for husdyr og ville hjortedyr
i Norge. Det gis en kort innføring i rammevilkår for beitebruk (naturgitte, juridiske, økonomiske/politiske). Ulike
kategorier av beite i utmark (vegetasjonstyper m.m.) og på innmark mht. kvalitet (næringsverdi) og kvantitet (avling
og beitekapasitet). Beiteøkosystemer med tilpasninger mellom planter og beitedyr (bl.a. atferdsmessige og fysiologiske
tilpasninger, beiteresistens) herunder innvirkning av beiting på biodiversitet og kulturlandskap. Kurset kombinerer
husdyrfag, økologi, etologi, plantefag og botanikk, men hovedvekten legges på husdyrfag og økologi. Gjennom
feltregistreringer og bearbeidelse av innsamla data knyttes den gjennomgåtte teorien til paktisk beitebruk og forvaltning.
Metodikk for forskning på beiterelaterte temaer blir demonstrert. Studentene velger selv, i samråd med lærer, tema for
obligatoriske temaoppgaver.
Læringsutbytte: Studentene skal få en oversikt over betydningen og verdien av beite som fôrressurs for husdyr og
ville hjortedyr. Studentene skal kjenne til beitehistorikk, og betydning og verdi av beite som fôr i dagens situasjon.
De skal kjenne rammevilkår for beitebruk (naturgitte, juridiske, økonomiske/politiske). Studentene skal kunne forstå
tilpasninger mellom planter og beitedyr (bl.a. atferdsmessige og fysiologiske tilpasninger, beiteresistens). De skal
kjenne til de ulike kategorier beite i utmark (vegetasjonstyper m.m.) og på innmark, og kjenne metoder for å beregne
beitekapasitet. Deltakerne skal også vite hvordan vi måler plantekvantitet og -kvalitet, og hvilke faktorer som påvirker
dette. Kursdeltakerne skal forstå beitevaner hos tamme og ville beitedyr i Norge, vite betydningen av artene og ha
kunnskap om hvordan de påvirker kulturlandskapet. Det er økende konflikter rundt utmarksforvaltning, og studentene
skal kjenne grunnlaget for konfliktene og argumentasjonen fra de ulike partene. Det teoretiske grunnlaget kurset gir
skal skape interesse for - og kompetanse til - å fordype seg innen beiterelaterte tema for hovedfag og i videre arbeid.
Studentene skal gjennom kurset få en forståelse for at dyrevelferd er et sentralt og viktig tema også innen beitebruk.
Studentene skal forstå utmarksforvaltning som et felt i skjæringspunktet økologi-naturvern-samfunnsfag, og kjenne
argumenter fra ulike konflikter. Studentene skal også kunne forstå beitingens betydning og bruk av beitedyr til skjøtsel
av kulturlandskapet.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: 3 timers skriftlig eksamen teller 100%.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen:  Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.
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HFX206  Produktkvalitet, kjøtt og fisk
Product Quality, Meat and Fish
Studiepoeng: 5 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Magny S. Thomassen/ IHA
Medvirkende lærere: Jan Berg, Nils Petter Kjos, Anna Haug, Birger Svihus, Bjørg Egelandsdal,Rune Rødbotten
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Gruppearbeid må være godkjent før eksamen.
Forutsatte forkunnskaper:  Basiskunnskaper i kjemi og biokjemi.
Overlapping og studiepoengreduksjon: MVI271.
Strukturert undervisningstid: 25-30 timer forelesning og 20-25 timer gruppearbeid/fremlegging av gruppeoppgaver.
Innhold:  Studentene vil først tilegne seg en generell oversikt over norsk produksjon av animalske råvarer, inklusive
fisk, deres plass i det norske kostholdet og utviklingstrender i forbruksmønsteret. Deretter utvikles en grunnleggende
forståelse for kvalitetsbegrepet, definisjoner og behov for måling og styring. Studentene forventes så å tilegne seg
detaljert kunnskap om muskelstruktur, kjemisk sammensetning og postmortale prosesser av betydning for kvalitet
og holdbarhet. De vil gjennom arbeidet i siste del av kurset få innsikt i de viktigste prinsipper for styring av kvalitet
gjennom produksjonen, og spesielle forhold knyttet til de enkelte råvaretypertyper (storfe, gris, småfe, fjørfe,fisk, egg og
melk).
Læringsutbytte: Studenten skal gjennom kurset ha tilegnet seg en grunnleggende teoretisk forståelse av
kvalitetsbegrepet og de faktorer som er med på å bestemme kvaliteten på kjøtt- og fiske-råvarer, samt en elementær
oversikt over disse råvarenes betydning i det norske kostholdet. Studenten skal også kunne gjøre rede for hvordan
kvaliteten kan påvirkes av ulike ante- og tidlig post-mortem faktorer, og kunne gjengi hovedprinsippene for utvalgte,
hyppig anvendte målemetoder.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig eksamen.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

HFX207  Introduction to Animal Production and Fish Farming in Developing Countries
Innføring i husdyrbruk og akvakultur i utviklingsland
Credits: 5 Language:  English
Staff/institute: Øystein Jan Ahlstrøm/ IHA
Teachers: Experts in various fields.
Start term: Autumn parallel
Terms: Autumn parallel  
Mandatory activities: Must attend a minimum of 80% of the lectures.
Prerequisites:  Animal science introductory course or equivalent.
Type of course: Approximately 70 lectures, as well as semester assignment presentations (30 - 45 minutes for each
presentation).
Contents: A textbook describing the various production systems, including environmental factors, breeds and breeding,
feeds and feeding and management aspects will constitute the basic framework and curriculum for the course. In
addition, students will have access to lecture handouts and semester assignments from fellow students.
Learning outcomes: The objective of this course is to give students basic knowledge about important production
systems for livestock and fish. Breeding, nutrition, veterinary and other management aspects are lectured in theatre
presentations by specialists in various fields. In addition to the broader system approach, students will also obtain in-
depth knowledge in a limited area by writing and presenting a semester assignment. In this process the student will also
acquire experience in writing and presenting a scientific paper. After completing the course, students will have a broader
understanding of potentials and challenges of animal production and fish farming in the tropics. The students will be
introduced to experts at UMB and partner institutions, and to projects in the South in which they can do research for their
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Master thesis. In their lectures, specialists from different fields and cultural backgrounds will focus on ethical aspects and
increased awareness of other cultures.
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: A-F
Assessment methods: The assessment will be based on the contents of the semester assignment (2/3) and its
presentation (1/3). The semester assignment shall be written in English, individually or jointly by two students. Term
Paper: During the semester it will be mandatory to submit within deadline: 1) Title and Thesis Statement, 2) First Draft
of Abstract and 3) Complete term paper

HFX208  Birøkt
Beekeeping
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Odd Vangen/ IHA
Medvirkende lærere: Norges Birøkterlag v/ Bjørn Dahle
Startperiode: Juniblokk
Perioder: Augustblokk  Juniblokk  
Strukturert undervisningstid: Kurset går over to uker med kursdel 1 i juni og kursdel 2 i august . Undervisningstiden
kan variere noe fra dag til dag på grunn av været. Forelesninger og oppgaveløsing utgjør en vesentlig del av
undervisningstiden. Det blir lagt opp til omlag 20-30 timer med øvinger/ekskursjoner.
Innhold:  Emnet gir en innføring i bienes biologi med særlig relevans for praktisk birøkt. Det gir i tillegg en
gjennomgang av bisykdommer, trekkplanter i Norge, materiell, driftsformer, og økonomi. Gjennom øvinger skal
studentene erverve seg praktisk erfaring med ordinært stell av bikuber, dronningavl, lyngtrekk-forberedelser, og
innvintringsmetoder. Med visse forbehold om endring av innhold.
Læringsutbytte: Emnet egner seg godt for de som ønsker å starte opp med egen birøkt, for de som vil arbeide
med insektspolinerte plantekulturer, for de som i sitt arbeid kommer i kontakt med birøkternæringen i offentlig
forvaltning og for de som ønsker å påta seg fremtidige oppgaver for lokale birøkterlag eller andre sammenslutninger
for å fremme utviklingen av norsk birøkt. Emnet gir kunnskap om de viktigste biologiske, sykdomsmessige, botaniske,
driftsformmessige og økonomiske forhold som må beherskes for å kunne påta seg fremtidig kurslederansvar eller
veiledningsansvar. I tillegg gir kurset litt innsikt i bier som sosiale insekter og som biologisk modellorganisme, særlig for
evolusjon av sosialitet og innen aldringsforskning.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Praktiske oppgaver i bigården, en skriftlig selvstendig oppgave, et gruppearbeid, avsluttende muntlig
eksaminering som teller halvparten av totalkarakteren.

HFX209  Evolusjonsbiologi
Evolutionary Biology
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Øystein Holand/ IHA
Medvirkende lærere: Stig Omholt er emneansvarlig i 2012
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Deltakelse på seminarene. Studentene deles i grupper. Hver gruppe skal forberede ett seminar
der ett sentralt tema presenteres basert på utvalgte vitenskaplige artikler, etterfulgt av en faglig diskusjon. For å sikre en
faglig god diskusjon skal alle lese og studere en utvalgt vitenskapelig artikkel før seminaret.
Forutsatte forkunnskaper:  Bør ha gjennomført 200-gruppen i biologi, men kan også følges av sterkt motiverte
studenter med svakere bakgrunn i biologi.
Strukturert undervisningstid: Strukturert undervisningstid: Omtrent 2/3 av undervisningen vil være forelesninger,
mens resten vil være seminarer basert på studentframføringer av utvalgte vitenskapelige artikler.
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Innhold:  All informasjon om det faglige opplegget for undervisninga; forelesninger og seminarer vil være tilgjengelig
på hjemmesida til kurset.
Læringsutbytte: Studentene skal få kunnskap om: 1. Hovedtrekkene i livets historie fra prebiotisk tid fram til i dag. 2.
Evolusjonsgenetiske begreper og metoder knyttet til forståelse av biologisk variasjon, naturlig seleksjon og adaptasjon;
3. Artsdannelses-mekanismer; 4. Livshistorie-evolusjon; 5. Seksuell seleksjon; 6. Aldring som evolusjonært fenomen;
7. Makroevolusjonære mønstre og prosesser. Etter emnet er slutt skal studenten være i stand til å fortolke biologiske
fenomener i evolusjonære termer, og kunne artikulere relativt raffinerte evolusjonsbiologiske resonnementer.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig eksamen av 3 timers varighet.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

HFX210  Fôranalyse i husdyrproduksjon
Feed Analysis in Animal Production
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Michel Brunes Berg/ IHA
Medvirkende lærere: Elin Sveen Kristoffersen
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Det er obligatorisk oppmøte på alle laboratorieøvingene og alle de påfølgende
laboratorierapportene skal leveres innen de fastsatte fristene. Det vil også være noen obligatoriske forelesninger.
Forutsatte forkunnskaper:  HFX130 og generell kjemi tilsvarende KJM100.
Overlapping og studiepoengreduksjon: Det gis ikke studiepoeng for HFX210 dersom studenten har tatt KJB210.
Strukturert undervisningstid: 4 timer laboratoriearbeid pr. uke. 2 timer gjennomgang av laboratorieøvelser pr uke.
Eventuelt 2 timer skrive- og responsgruppetrening pr uke. Ved kursets begynnelse vil forelesningsaktiviteten være større
enn 2 timer pr. uke.
Innhold:  Kurset gir en innføring i de mest brukte metodene innen fôranalyse som er i bruk ved instituttet.
Laboratoriekurset vil omfatte følgende metoder; Kjeldahl - metoden, kvantitativ bestemmelse av D-glukose i stivelse
ved spektrofotometri, ekstraksjon av råfett, kvantitativ bestemmelse av tørrstoff og aske i fôr, bombekalorimetri og
gasskromatografi. Det forventes at studentene deltar aktivt i laboratorieøvelsene.
Læringsutbytte: Studentene skal oppnå en grunnleggende forståelse for de mest anvendte analysemetodene som
benyttes i primær husdyrproduksjon. Det forventes at studentene, ved slutten av kurset, har opparbeidet seg gode
laboratorierutiner, kan teorien bak de gjennomførte og viste analysemetodene og har fått god kunnskap i hvordan
vitenskapelige rapporter skrives.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Laboratoriejournaler teller 100%.

HFX221  Etologi hos hund og katt og avl på hund
Ethology in Dogs and Cats and Breeding of Dogs
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Bjarne Olai Braastad/ IHA
Medvirkende lærere: Odd Vangen, Judit Vas
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Forutsatte forkunnskaper:  HFX130-D, HFX130-F
Overlapping og studiepoengreduksjon: ingen
Strukturert undervisningstid: Forelesninger 2 t. pr. uke.
Innhold:  Forelesninger gis innen læringsmålene knyttet til hundeavl og normal atferd hos hund og katt - herunder
atferdsutvikling, sosialatferd, kommunikasjonssignaler og predasjonsatferd samt miljøbehov og oppstallingsforhold
for disse artene. Parallelt gis kollokvieoppgaver innen samme temaer til studentledede kollokvier. Det gis en kort
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oversikt over hunderaser. Presentasjon gis av de viktigste avlstiltak i hundeavlen. Det gjennomgås arvbarheter for de
viktigste prestasjonsegenskaper, atferdsegenskaper, helseegenskaper og genetiske defekter hos hund. Det fokuseres på
problemer med avl i små populasjoner; slektskapsavl, genetiske defekter, balanse mellom innavl og seleksjon/forbedring
av egenskaper. Case-studier for studentfordypning gis.
Læringsutbytte: Kunnskapsmål: Studentene skal kunne beskrive og forklare normal atferd hos hund og katt - herunder
atferdsutvikling, sosialatferd, kommunikasjonssignaler og predasjons-/antipredatoratferd. Studentene skal kjenne
til miljøbehov hos disse tre dyreartene og hvordan behovene kan bli tilfredsstilt. Studentene skal kjenne til begrepet
domestisering og hvordan hund og katt er domestisert. Studentene skal videre ha oversikt over raser og avlsprogram
for hund, kunnskap om arvelighet av prestasjonsegenskaper, eksteriøre egenskaper og atferdsegenskaper hos hund.
Studentene skal ha kunnskap om avl i små populasjoner, og dybdekunnskap fra case-studier på hund. Ferdighetsmål:
Studentene skal kunne bruke pensumstoffet til å forebygge atferds- og velferdsproblemer hos hund og katt, og forstå
avlsarbeidet for hund. Holdningsmål: Studentene skal forstå betydningen av fagkunnskap i avl og etologi for å kunne
forebygge atferds-, velferds- og helseproblemer, og bidra til at dyreholdet oppleves positivt av eieren og at det drives
et sunt og bærekraftig avlsarbeid. Studentene skal forstå behovet for å erverve ytterligere kunnskap for å kunne fungere
som rådgiver, dressør eller avlsansvarlig.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Det er obligatorisk innlevering av én semesteroppgave. Denne kan velges fritt innen hundeavl, hundeetologi
eller katteetologi med tema etter avtale med lærer. Semesteroppgaven skal være på ca. 2500 ord og bygges opp som en
vitenskapelig rapport med Innledning, Hoveddel (med aktuelle underkapitler), Sammendrag og Litteraturliste. Den skal
leveres i Innleveringsmappe i Fronter med frist 11. mai. Denne teller 25 % av totalkarakteren. Skriftlig eksamen (3 timer)
teller 75 % av karakteren.

HFX250  Kjøttproduksjon på storfe og sau
Beef and Sheepmeat Production
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Jan Berg/ IHA
Medvirkende lærere: Lars Olav Eik, Tormod Ådnøy, Laila Aass, innleide eksterne lærere.
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Forutsatte forkunnskaper:  HFE100, HFA100, HFA200, HFE200.
Strukturert undervisningstid: Emnet vil omfatte 50 timer med forelesninger, 4 timer med demonstrasjoner, 2 endagers
utferd.
Innhold:  Storfe og småfe blir undervist i bolker. Først blir produksjonen satt inn i en nasjonal sammenheng,
inkludert historikk, lokalisering og økonomisk betydning. Deretter blir det gitt en grunnleggende opplæring i dyrenes
næringsbehov, vekst og utvikling, slaktekvalitet og klassifisering. Denne basiskunnskapen blir brukt til å diskutere ulike
produksjonssystem for storfe og småfe. I diskusjonen av produksjonssystem blir relaterte tema som raser, kulturlandskap,
rovdyrproblematikk, økonomi og ressursutnytting også diskutert.
Læringsutbytte: Å gi kunnskap om aktuelle kjøttproduksjonssystem for storfe og småfe. Kurset inkluderer hovedsakelig
fôring, men samfunnsrelaterte tema som kulturlandskap, rovdyrproblematikk, økonomi og ressursutnytting vil også bli
omtalt. Etter kurset skal studentene kunne gi råd til kjøttprodusenter om fôrplanlegging. Studentene skal kjenne omfang
og struktur av kjøttproduksjon på storfe og småfe i Norge, vekst og utvikling av slaktedyret, slakte- og kjøttkvalitet,
ullproduksjon. Studentene skal også kjenne til ulike drifts- og produksjonssystemer, inkludert økologisk produksjon og
kulturlandskapspleie.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: 
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen:  Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

HFX251  Mjølkeproduksjon på ku og geit
Milk Production in Dairy Cows and Goats
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Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Erling Thuen/ IHA
Medvirkende lærere: Interne og eksterne forelesere
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Utferd og øvingsoppgaver.
Forutsatte forkunnskaper:  HFX130, HFE200, HFE202 og HFE203, HFX201 og HFX202.
Strukturert undervisningstid: Strukturert undervisningstid vil fordele seg omtrent slik: Forelesninger: 50 timer.
Øvinger/gruppearbeid: 40 timer. Utferder: 2
Innhold:  Innholdet i emnet kan deles i sju delemner: a) Fôring/ernæring og stell, b) Fôrmiddelvurdering og
fôrplanlegging, c) Mjølkekvalitet og mjølkeproduksjonshygiene d) Jurhelse og fruktbarhet e) Økonomi f) Mekanisering
g) Krav til dyrevelferd Øvingsoppgavene tar utgangspunkt i en praktisk situasjon. Studentene skal med utgangspunkt i
gitte opplysninger om driften, komme med forslag til nytt driftsopplegg. God løsning på oppgavene krever tverrfaglighet
og analytisk evne.
Læringsutbytte: Overordna læringsmål: Å kunne bruke den faglig-teoretiske kunnskapen om fôring og stell av
mjølkeku og geit til problemløsning og videreutvikling av mjølkeproduksjonen etter prinsippene om høg produktkvalitet,
friske produksjonsdyr samt rasjonell og bærekraftig utnytting av ressursene. Delmål: Etter at emnet er avsluttet skal
studentene kunne gjøre rede for: Omfang, struktur og økonomisk betydning av mjølkeproduksjonen på ku og geit
i Norge, samt betydningen av mjølk og mjølkeprodukter i vårt kosthold. Mjølkesyntesen og forhold som påvirker
mjølkeytelse og kjemisk sammensetning av mjølk. Mjølkekvalitet og kriterier for kvalitet. Jurhelse og fruktbarhet.
Fôrmiddelvurdering og næringsbehov i mjølkeproduksjonen. Fôrgrunnlaget i mjølkeproduksjonen. De viktigste
faktorene som virker inn på fôrutnyttelse og forurensing knyttet til mjølkeproduksjonen. De viktigste faktorene
som virker inn på fôropptak og regulering. Prinsipper/strategier for fôring av mjølkekyr og geit. Prinsippene for
fôrplanlegging og kunne sette opp fôrplaner. Fôring og stell gjennom en drektighets-laktasjonssyklus. Sommerfôringen.
Holdvurdering som redskap i fôrplanlegginga. Mekaniseringen i mjølkeproduksjonen. Noen viktige forhold som påvirker
økonomien i mjølkeproduksjonen. Krav til dyrevelferd
Eksamensform: Avsluttende Muntlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Bedømmelse av gruppeoppgave teller 40 % og avsluttende muntlig eksamen teller 60 %.

HFX253  Produksjon på gris og fjørfe
Swine and Poultry Production
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Nils Petter Kjos/ IHA
Medvirkende lærere: Birger Svihus, Knut Bøe, NORSVIN.
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Øvingsoppgaver innen ulike emner i grise- og fjørfeproduksjonen.
Forutsatte forkunnskaper:  HFE100, HFA100, HFA200, HFE200, HFE202.
Strukturert undervisningstid: Emnet vil omfatte 50 timer med forelesninger, to til tre halv/heldags utferder, samt 10
timer med øvingsoppgaver (gruppearbeid).
Innhold:  Gris og fjørfe vil i grove trekk bli undervist hver for seg i emnet (hva som undervises først av gris eller fjørfe
vil variere fra år til år). Gris: Norsk griseproduksjon, omfang og struktur. Kort om avlsopplegg. Næringsbehov, fôring
og fôringsstrategier hos purker, smågris og slaktegris. Klassifisering, slakte- og kjøttkvalitet. Produksjonssystemer,
atferd, helsearbeid og økonomi. Fjørfe: Norsk fjørfeproduksjon, omfang og struktur. Næringsbehov og fôring ved egg-
og kjøttproduksjon. Fôringsstrategier. Produksjonssystemer og virkning av miljøfaktorer. Sykdom og helse.
Læringsutbytte: Studentene skal ha kunnskap om matproduksjon og produksjonssystemer hos gris og fjørfe, herunder
fôring- og driftsopplegg, samt noe avl, økonomi, adferd og helseaspekter. Etter endt kurs skal studentene kunne gi råd til
grise- og fjørfeprodusenter om næringsbehov, fôring og fôringsstrategier, avlsopplegg, og driftsopplegg. Studentene skal
kjenne til omfang og struktur av produksjon av gris (purker, smågris og slaktegris) og fjørfe (verpehøns, slaktekylling
og kalkun) i Norge, slakte- og kjøttkvalitet, utvikling av egg og eggkvalitet, forebyggende helsearbeid og virkning av
omgivelser og miljøfaktorer.



Emnebeskrivelser - 402

Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Karakteren baseres på resultatene fra skriftlig eksamen på 3 timer. Skriftlig eksamen med individuell ekstern
sensur.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen:  Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

HFX300  Experimental Design and Analysis in Animal Science and Aquacualture
Forsøksdesign innen husdyr- og akvakulturvitenskap
Credits: 5 Language:  English
Staff/institute: Theo Meuwissen/ IHA
Teachers: Marie Lillehammer (Nofima)
Start term: Autumn parallel
Terms: Autumn parallel  
Prerequisites:  Knowledge of statistics in the areas of variance analysis and regression.
Type of course: 30 hours.
Contents: The course treats: the choice of statistical models, statistical designs, registration and analysis of research
data, estimation of treatment effects, their interactions, how to deal with residual variation, hypothesis testing applied to
animal science and aquaculture, types of hypotheses.
Learning outcomes: The course shall increase the practical understanding and application of statistical techniques, that
were taught in earlier statistics courses, to the practical situations in animal science and aquaculture. The students shall
be able to use, understand, and know the pros and cons of various statistical methods and designs that are used as part
of their main master thesis. Also, the students should be able to critically judge the statistical methods used in research
reports.
Methods of examination: Final Written exam Grading: A-F
Assessment methods: Duration of examination: 3 hours. The written examination has a weight of 100%. Use of course
notes is allowed during the examination. An examiner is used for the examination assessment.
Examination aids: Simple calculator, specified other examination aids

HFX306  Fôring, sjukdom og produksjonssvikt hos storfe
Feeding and Production Diseases in Cattle
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Harald Volden/ IHA
Medvirkende lærere: Arvid Steen, Olav Reksten, Tore Sivertsen.
Startperiode: Januarblokk
Perioder: Januarblokk  
Forutsatte forkunnskaper:  HFX201, HFX202 og HFX251.
Strukturert undervisningstid: Om lag 50:50 fordeling mellom forelesninger og øvinger.
Innhold:  Emnet vil bli gitt som en kombinasjon av forelesninger og øvingsoppgaver. Følgende fôringsrelaterte
sykdomer vil bli behandlet: Indigestioner, hypocalsemi, hypomagnesemi, ketose og sykdommer relatert til mangel og
forgiftning av mikromineraler.
Læringsutbytte: Studentene skal oppnå et grunnleggende kunnskapsnivå- og ferdighetsnivå til å diagnostisere,
iverksette tiltak og gi råd i forbindelse med fôringsbetingede sjukdommer og fôringsbetinget produksjonssvikt hos storfe.
Skal beherske bruken av analyse- og planleggingsverktøy for å forebygge produksjonslidelser og produksjonssvikt.
Studenter ved ProdMed-NVH og IHA-UMB skal lære å utnytte hverandres kunnskaper til best mulig rådgivning.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Semesteroppgave.

HFX310  Produktkvalitet, kjøtt, melk og egg
Product Quality, Meat, Milk and Eggs
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Studiepoeng: 10 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Magny S. Thomassen/ IHA
Medvirkende lærere: Jan Berg, Nils-Petter Kjos, Anna Haug, m. flere.
Emnet tilbys første gang: VÅR  2013
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Ekskursjon samt godkjent rapport
Forutsatte forkunnskaper:  HFX206 eller tilsvarende
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: 50 timer demonstrasjoner: 4 timer Ekskursjon. 1 dag.
Innhold:  Emnet vil gi en grunnleggende og detaljert beskrivelse av begrepet &amp;#8221;kjøttkvalitet&amp;#8221;,
med vekt på faktorer som har betydning for sensorisk, etisk og ernæringsmessig kvalitet av kjøtt fra svin,
småfe, storfe og fjørfe. Det vil bli gitt undervisning og demonstrasjon av ulike metoder til å måle kjøttkvalitet.
Næringsmiddelindustriens utfordringer vedrørende kjøttkvalitet vil bli belyst gjennom bedriftsbesøk og gjennom
forelesninger fra ansatte i matbedrifter
Læringsutbytte: Studenten vil i løpet av kurset ha tilegnet seg en solid teoretisk forståelse av kvalitet og de faktorer som
er av betydning for kvalitet på forskjellige kjøtt-typer, og effekter av ulik genetisk bakgrunn, ernæring, håndtering og
slakting. Kvalitets-spørsmål rundt melk og egg vil studenten også få noe innsikt i. Studenten vil også få innsikt i måle-
metoder for de enkelte kvalitetsparametre, og forventninger/utfordringer som næringsmiddelindustri og forbrukere har
når det gjelder kjøttkvalitet.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

HFX321  Treningsfysiologi hos sportshest
Equine Exercise Physiology
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Ragnar Salte/ IHA
Medvirkende lærere: Idun Rosenfeldt
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Emnet tilbys:  År med partall
Obligatoriske aktiviteter: Gruppearbeid.
Forutsatte forkunnskaper:  HFX120, HFX201, HFE200.
Overlapping og studiepoengreduksjon: Ingen
Innhold:  Emnet er under revidering. Emnet omfatter noen forelesninger og forelesninger/diskusjoner i kombinasjon,
men vil hovedsakelig bestå av veiledet arbeid med sentrale temaer basert på litteratur og øvelser. Øvelsene vil i hovedsak
bli lagt til tredemølleenheten ved UMB, men de vil også kunne omfatte arbeid i reelle treningsomgivelser for galopp- og
traverhest. Øvelsesresultater som kommer ut av gruppearbeid skal presenteres og diskuteres i seminar.
Læringsutbytte: Når de har fullført emnet skal studentene ha tilegnet seg kunnskaper om hvordan hestens kropp
fungerer under fysisk belastning. De skal ha kunnskap om muskelstyrke og utholdenhet, om faktorer som begrenser
ytelse og om hvordan man kan beregne maksimal arbeidskapasitet. De skal videre ha kunnskap om energimetabolisme
og faktorer som styrer kroppens bruk av ulike næringsstoffer som drivstoff for muskelarbeid, og om hvordan en
konkurransehest bør fôres før en fysisk belastning og under restitusjon etter belastning.
Eksamensform: Avsluttende Muntlig Karakterregel: A-F

HFX400  Dr.scientkurs i ernæringsbiokjemi og fysiologi
PhD Course in Nutritional Biochemistry and Physiology
Studiepoeng: 10 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Anna Haug/ IHA
Medvirkende lærere: Odd Magne Harstad, Magny Thomassen, Ragnar Salte, Øivind Andersen, Trond Storebakken,
Knut Hove.
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Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  Vårparallell  
Emnet tilbys:  Ved oppmelding
Obligatoriske aktiviteter: Innlevering av journaler fra de eksperimentelle øvelsene. Presentasjon av andre øvinger,
seminaroppgave, og innlevering av kort beskrivelse av temaene.
Forutsatte forkunnskaper:  Mastergrad i husdyrvitenskap, akvakultur eller lignende. Gode basiskunnskaper i kjemi,
biokjemi og fysiologi.
Strukturert undervisningstid: 3-6 timer forelesning pr. uke. 8-12 timer eksperimentelt arbeid pr. uke (arbeid med
prøvetaking og prøveoppsamling og laboratoriearbeid). 3 timer kollokvie pr. uke.
Innhold:  Tema relatert til metabolisme generelt, fordøyelsesystemet og metoder til bestemmelse av fordøyelighet av
næringsstoffer, blodets funksjon, laktasjon, temperaturegulering, og metabolske forandringer som inntrer ved ulike
energiinntak og næringsstoffinntak.
Læringsutbytte: Studenten skal etter at emnet er avsluttet kunne gjøre rede for, anvende og analysere hva som skjer i en
organisme ved ulik energitilførsel, protein, fett og karbohydrat-tilførsel, væsketilførsel og tilførsel av ulike vitaminer og
mineraler. Videre skal studenten gjøre rede for og vurdere betydningen av de ulike fysiologiske reguleringsmekanismer
som trer i kraft under ulike forhold. Studenten skal kunne utføre eksperimenter som omhandler prøvetaking, flere
metoder for å analysere prøvematerialet, og studenten skal også kunne vurdere resultatene. Studenten skal kunne komme
fram til egne standpunkter i ernæringsmessige, biokjemiske og fysiologiske spørsmål.
Eksamensform: Avsluttende Muntlig Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Karakteren er basert på den muntlige eksaminasjonen ved avslutningen av emnet. Eksaminasjonen varer ca. 1
time.

IMRT100  Innføringsemne - fagorientert prosjekt
Introductory Project
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Øystein Dick/ IMT
Medvirkende lærere: Cecilie Rolstad samt utvalgte lærere fra studietilbudene ved IMT.
Startperiode: Augustblokk
Perioder: Augustblokk  
Obligatoriske aktiviteter: Deltagelse i nærmere spesifiserte aktiviteter. Egenmelding med begrunnelse av
forhåndsgodkjentt fravær inngår som en obligfatorisk aktivitet.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger, demonstrasjoner, øvinger, fagspesifikt opplegg, veiledning,
prosjektarbeid, seminarer: 150 timer.
Innhold:  IMRT100 og INF100 utgjør til sammen innføringsemnet for studiene: master i teknologi, bachelor
i geomatikk og bachelor i matematiske realfag. Gjennom IMRT100 emnet skal studentene få en smakebit på
programspesifikke fag og problemstillinger som skal inspirere og begeistre. Prosjektarbeidet skal vise at studentene
behersker ulike dataverktøy. Prosjektarbeidet vil være i regi av de ulike fagmiljøene og prosjektenes innhold skal
reflektere de ulike retningene innen fagene. Læringsnytten av kurset skal dokumenteres gjennom arbeidets gang.
Prosjektet gjennomføres som gruppearbeid med grupper på 2-3 studenter.
Læringsutbytte: Studentene skal oppnå kunnskap om hvordan matematiske realfag og teknologi griper inn i
instituttets ulike fagområder, til nytte for egne videre studier. Studente skal få kunnskap om gode studieteknikker,
plagiatbestemmelser og rapportfremmstilling Studentene skal oppnå ferdighet i prosjektarbeid og rapportskriving ved,
innen eget fagområde, å gjennomføre et fagorientert prosjektarbeid i gruppe.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Prosjektplan; prosjektrapport.

IND200  Praktisk prosjektstyring
Practical Project Management
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
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Emneansvarlig/institutt: Tor Kristian Stevik/ IMT
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Deltagelse i casearbeidet er obligatorisk
Strukturert undervisningstid: 2 forelesninger per uke 2 øvingstimer per uke
Innhold:  Emnet tar for seg følgende tema: - Begrepsapparatet - Prosjekt som arbeidsform - Prosjektvalg -
Styring, gjennomføring og oppfølging av prosjekter - Prosjektorganisering og ledelse - Metoder og teknikker innen
problemløsning, lønnsomhetsanalyse, risikostyring - Valg av konsept
Læringsutbytte: Emnet skal gi studentene grunnleggende kunnskap om hva prosjektarbeid er, og de ulike elementene
som inngår i prosjektarbeid. Etter at emnet er gjennomført skal studentene ha kunnskap om grunnleggende begrep
og hvordan prosjekter initieres og styres. Studentene skal en forståelse av prosjekt som arbeidsform, og hvordan de
organiseres og ledes, samt at de skal kunne benytte ulike metoder og teknikker innen problemløsning prosjektvalg,
lønnsomhetsanalyser, nettverksplanlegging og risikovurdering. Videre skal de ha innsikt i kostnadsestimering,
prosjektoppfølging. I emnet vil det bli gitt konkrete eksempler slik at studentene får en praktisk forståelse av emnet.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Obligatorsk semesteroppgaver teller 40 % og skriftlig eksamen teller 60 %. Varighet på skriftlig eksamen er 3
timer.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen:  Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

IND210  Industriell ledelse
Industrial Management
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Tor Kristian Stevik/ IMT
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Deltagelse på utferd/bedriftsbesøk
Strukturert undervisningstid: 2 forelesninger per uke 1-2 bedriftsbesøk
Innhold:  Emnet har tre tematiske indelinger: 1) Analysere og beskrive industrielle produksjoner ved hjelp av metoden
A3 2) Utarbeide planer for industriell produksjon med hovedvekt på kundetilfredshet, produksjonstakt, kontinuitet,
minimalisere lager 3) Hvordan gjennomføring forbedringstiltak i en industriell produksjon
Læringsutbytte: Studentene skal ha en grunnleggende forståelse og kunnskap om ledelse av industriell virksomhet.
Når emnet er gjennomført skal studentene kunne foreta analyser, planlegging og optimalisering av industrielle
produksjonsprosesser. Det vil vektlagt å gi studentene kunnskap om konkrete verktøy f.eks. Lean som anvendes innen
industriell produksjon av varer og tjenester. Det er en klar målsetning av studentene skal få en praktisk innsikt i de tema
som gjennomgås i emnet.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Langsgående. Vurderingen består av to komponenter, en skriftlig test (arrangeres lokalt og teller 25%) samt
en semesteroppgave (teller 75%), kandidaten får karakter A-F på begge komponentene.

IND220  Innovasjonsbedrift
Innovation Enterprise
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Tor Kristian Stevik/ IMT
Medvirkende lærere: Jens Kristian Rostad, Elin Kubberød, Nils Sanne, Silje Katinka Jansen, John Obstfelder
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Bedriftene skal registreres i Ungt Entreprenørskap og Enhetsregisteret i Brønnøysund, samt
delta på fylkesmesterskapet for studentbedrift i Oslo og Akershys og UMB mesterskapet i studentbedrift.
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Strukturert undervisningstid: Kurset legges opp temabasert med enkelte forelesninger gjennom semesteret, men
hovedaktiviteten vil bli som selvstendig gruppearbeid under veiledning.
Innhold:  Studentene skal utvikle en forretningsidé, registrere bedriften, skaffe startkapital, skrive forretningsplan og
årsrapport, utarbeide produksjonsplaner, drive og avvikle bedriften.
Læringsutbytte: Studentene skal etter gjennomgått emne kjenne til og kunne ta i bruk prosessverktøy for idégenerering,
forretningsmodellering og samarbeid/teamutvikling. Kunnskap om gjennomføring av markedsanalyser, og praktisk
markedsføring/salg av et produkt eller tjeneste er også viktig. Studentene skal kjenne til lover og regler for start, drift og
avvikling av et selskap, samt kunne utarbeide budsjetter og utøve god økonomistyring.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Til grunn for samlet evaluering ligger idérapport og forretningsplan som teller 70% og muntlig presentasjon
som teller 30%. Dette er felles for hele gruppen og inngår i en samlet evaluering og karaktergiving.

IND230  Kvalitetsstyring
Quality Management
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Tor Kristian Stevik/ IMT
Medvirkende lærere: Arnstein Moe
Emnet tilbys første gang: VÅR  2013
Startperiode: Januarblokk
Perioder: Januarblokk  
Obligatoriske aktiviteter: En obligatorisk innlevering.
Forutsatte forkunnskaper:  To års universitets/høgskolestudier innen teknologi, produksjonsfag eller økonomi.
Overlapping og studiepoengreduksjon: 
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: Ca 30 timer. Øvelser: ca. 10 timer.
Innhold:  Standarder for kvalitessikring og kvalitetsarbeide, kvalitetsystemer, kvalitetsverktøy og statistiske metoder,
kvalitetsinformasjon og kvalitetskostnader, kvalitetsforbedring og kvalitetsledelse i praksis.
Læringsutbytte: Læringsutbytte: Når emnet er gjennomgått skal studentene kjenne til standarder for kvalitetssikring
og kvalitetsarbeide og til hovedprinsippene bak kvalitetsstyring, samt kunne bruke teknikker og metoder innen
kvalitetsstyring og kvalitetsforbedring.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Avsluttende skriftlig eksamen, 3 timer.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen:  Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

IND300  Eksperter i team
Experts in Teamwork
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Tor Kristian Stevik/ IMT
Medvirkende lærere: Reidar Hillesund
Emnet tilbys første gang: VÅR  2013
Startperiode:
Perioder: Januarblokk  
Obligatoriske aktiviteter: Hver student skal gjennomføre en DISK-test i løpet av første eller andre kursdag. Hver
gruppe skal ha en muntlig presentasjon av oppgaven, samt en evaluering av samarbeidet i gruppa.
Strukturert undervisningstid: Oppmøte hver dag (08 15 - 15 00) i hele blokkperioden.
Innhold:  Kurset gjennomføres hovedsaklig som gruppearbeid med veiledning fra faglærer hvor studentene skal arbeide
med en tverrfaglig problemstillingen. Aktuelle problemstillinger i kurset tas fra samfunns- og arbeidslivet. I tillegg til
gruppearbeidet vil det gis 3-4 forelesninger om temate samarbeidskompetanse. En viktig del av gruppearbeide er en
bevistgjøring i forhold til orienterings-, vurderings-, standpunkt- og samarbeidsfasen, hvor at det konkret vil arbeides
med kommunikasjon, oppgaveløsning, beslutnongsprosesser og konflikthåndtering. Studentene vil gjennom et slikt
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gruppearbeid få trening i lytting, stille spørsmål, snakke om ubehagelige tema, personkoflikter, faglig uenighet, gi og
motta tilbakemeldinger, samt trene på å forbedre handlingsmønsteret. Samarbeidskompetanse etableres gjennom felles
refleksjon over samarbeidet i gruppa, og ved å gi hverandre konstruktiv tilbakemelding.
Læringsutbytte: Etter at studenten har gjennomført kurset Eksperter i Team har man kunnskap om kommunikasjon
og samarbeidsformer som gjør man bedre istand til å arbeide med tverrfaglige problemstillinger og dermed skape mer
helhetlige svar. Dette innebærer at: - Studenten kan formidle egen kompetanse i et tverrfaglig samarbeid, samt anvende
egen og andres kometanse for å finne den beste helhetlige løsningen for prosjekt - Studenten skal kunne analysere og
reflektere over egen og andres rolle og bidrag i prosjektet, og anvende grunnleggende begrep og metoder fra relevante
fagområder
Eksamensform: Avsluttende Karakterregel: A-F
Eksamen: Studentene skal levere en tredelt sluttrapport. Den ene delen omfatter rsultatet av selve prosjektarbeidet, den
andre delen omfatter en beskrivelse av hvordan samarbeidet i gruppen har fungert og hva man har lært og den tredje
delen er en personlighetslogg. Del en teller 50%, del to teller 40% og del tre teller 10%

INF100  Prinsipper i informasjonsbehandling
Principles of Information Processing
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Hans Ekkehard Plesser/ IMT
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Obligatoriske innleveringsoppgaver. Regler for godkjenning av obligatorisk aktivitet
kunngjøres ved kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:  Erfaring med bruk av datamaskin i dagliglivet.
Strukturert undervisningstid: - Forelesning: 2 timer x 13 uker = 26 timer. - Datalab: 2 timer x 13 uker = 26 timer. -
Innleveringsoppgaver: 60 timer.
Innhold:  - Binære tallsystemer, boolsk logikk og tegnkoder - Grunnprinsippene i datamaksinens virkemåte - Innføring i
programmering i Python - Tryggere bruk av regneark - Internett: Grunnprinsipper og sikkerhet - Datainnsamling: kilder
og formater Omtrent halvparten av kurset vil bli brukt til programmering i Python.
Læringsutbytte: Du får en innføring i datamaskiners og internettets virkemåte, samt en innføring i programmering og
enkel databehandling.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig eksamen, 3 timer.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

INF120  Programmering og databehandling
Programming and Data Processing
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Hans Ekkehard Plesser/ IMT
Medvirkende lærere: 
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Studentene må få godkjent et tilstrekkelig antall obligatoriske oppgaver. Nærmere
informasjon gis ved emnestart.
Forutsatte forkunnskaper:  INF100
Overlapping og studiepoengreduksjon: INF110: reduserer 5 sp
Strukturert undervisningstid: - forelesninger: 52 timer - dataøving: 26 timer
Innhold:  - enkle datatyper (tall, sannhetsverdier, tegn) - grunnleggende sammensatte datatyper (strenger, arrayer,
lister, ordbøker) - grunnleggende aspekter ved klasser - kontrollstrukturer (forgreininger, løkker, operasjoner på lister)
- funksjoner samt parameterutveksling - rekursive funksjoner - lesing fra/skriving til fil - dataanalyse og -visualisering
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- grunnleggende feilhåndtering - strukturering av problemløsninger - lokalisering av feil i programmer - editering,
feilsøking, versjonshåndtering. Emnet er basert på programmeringsspråket Python.
Læringsutbytte: Etter fullført emne kan studenten: - selvstendig utvikle programmer av begrenset kompleksitet; -
lese og forstå programmer på tilsvarende kompleksitetsnivå; - analysere enklere problemstillinger og implementere
algoritmer til deres løsning; - utvikle programmer for analyse og visualisering av data; - lokalisere feilfunksjoner i
programmer; - benytte grunnleggende programmeringsverktøy som editor og versjonshåndtering. Studenten vil ha
opparbeidet grunnleggende kunnskaper i det høyere programmeringsspråket som brukes i emnet. Studenten kan vurdere
hensynsmessighet av programmer av begrenset kompleksitet.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig avsluttende eksamen med innhold fra semesterets forelesninger og programmeringsaktiviteter.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

INF130  Introduksjon til databaser
Introduction to Databases
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Knut Kvaal/ IMT
Medvirkende lærere: -
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Det gis noen obligatoriske oppgaver. Oppgavene vil omfatte alle forhold som er av viktighet i
læringen av emnet. En større oppgave gjennomføres mot slutten av kurst.
Forutsatte forkunnskaper:  INF100.
Strukturert undervisningstid: 3 timer forelesning pr uke. 4 timer øvinger pr uke.
Innhold:  Emnet er under stadig revisjon på bakgrunn av teknologiens natur og utvikling. Grunnleggende tema i emnet
er: 1. Introduksjon til databaser. 2. Databaseomgivelser. 3. Relasjonsmodellen. 4. Relasjonsalgebra. 5. SQL. 6. ER-
Modellen og modellering. 7. Normalisering. 8. Databaser og internett. 9. Transaksjoner og samtidighet. Se emnets
nettsider for oppdatert informasjon.
Læringsutbytte: 1. Kjenne databasehåndteringssystemer og det teoretiske fundament. 2. Beherske metoder og teknikker
for strukturering av data. 3. Kunne modellere databaser og implementere modeller i et aktuelt databasemiljø. 4. Benytte
språk for datadefinisjoner og operasjoner på databaser. 5. Anvende verktøy i klient/tjener miljø. Etter å ha gjennomført
emnet skal studenten kunne utvikle enkle databaseløsninger av høy kvalitet og ha tilstrekkelige basiskunnskaper til å
kunne videreutvikle ulike løsninger. Studenten skal videre ha fått et teoretisk fundament for videre studier av databaser
og beslektede fagområder. Det legges stor vekt på at man gjennom praktiske øvinger oppnår kunnskap og forståelse for
emnet. Det er viktig for studentens videre studier å få en grunnleggende forståelse av at databaseteknologi bør kunne
anvendes på ulike fagområder og trinn i studiet. Studenten vil gjennom studiet få ferdigheter gjennom praktiske oppgaver
som er relatert til faget. Studenten skal ha tilegnet seg tilstrekkelige kunnskaper til å utvikle databaser med ulike typer
av programverktøy. Forståelsen for bruk av programverktøy gjør studenten i stand til å implementere ulike metoder for å
løse problemer med databaser. En viktig ferdighet som læres er å kunne ta i bruk databaseteknologi på ulike fagområder
i studiet. Dette vil hjelpe studenten i å se helhet og kunne velge teknologi for å strukturere og effektivisere vitenskapelig
arbeid. En skolering i databaseteknologi gir studenten en bedre mulighet til å kunne vurdere fordeler og ulemper av
informasjonsteknologiens innflytelse på enkeltmennesket.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: 3 timer ved skriftlig eksamen. 1 time ved muntlig eksamen. Eksamensformen kan være muntlig ved færre enn
15 oppmeldte kandidater.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

INF200  Videregående programmering
Advanced Programming
Studiepoeng: 10 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Hans Ekkehard Plesser/ IMT
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Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  Januarblokk  
Obligatoriske aktiviteter: Du må få godkjent obligatoriske programmeringsoppgaver i høstparallelen for å kunne
begynne med prosjektoppgaven i januarblokk.
Forutsatte forkunnskaper:  INF120 eller tilsvarende programmeringskompetanse. Med dette kravet betyr at du skal
være i stand til selvstendig å løse øvingsoppgaver fra pensumboken i INF120 (Langtangen, A Primer on Scientific
Programming with Python, kap 1-6, 8). Har du programmeringskompetanse i andre programmeringsspråk, må du
påregne ekstraarbeid for å komme deg inn i Python.
Overlapping og studiepoengreduksjon: INF210: 10stp
Strukturert undervisningstid: Høstparallel - 52t undervisning i datalab Januarblokk - 15t kollokvie
Innhold:  1. Programmeringsverktøy: Utviklingsomgivelse, versjonskontroll 2. Repetisjon av grunnleggende
programmering i Python 3. Objektorientert programmering i Python 4. Testbasert programmering og testrammeverk,
dokumentasjonsverktøy 5. Debugging og profilering 6. Effektivisering med Cython 7. Egenimplementerte Python-
moduler i C++ 8. Programmeringsprosjekt
Læringsutbytte: Etter gjennomført emne kan du: - utvikle programmer basert på prosedural og objektorientert
programmering; - lese og forstå programmer på tilsvarende kompleksitetsnivå; - analysere problemstillinger og
implementere algoritmer til deres løsning; - benytte funksjonalitet levert av standardbiblioteker; - koble funksjonalitet
implementer i forskjellige programmeringsspråk; - lokalisere feil i programmer; - benytte programmeringsverktøy som
debugger, profiler, testrammeverk, dokumentasjonsverktøy og versjonshåndtering. Du kan vurdere hensiktsmessighet
av komplekse programmer og kan kvalitetssikre disse og vil ha utviklet innsyn i programmererens ansvar for korrekt og
pålitelig funksjon av egne programmer, kvalitetssikring, og dokumentasjon.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Langsgående vurdering av prosjektoppgaven. Vurderingen består av to deler: 1. Individuell presentasjon
og diskusjon av oppgaven (0-40 poeng). 2. Innlevert kildekode med dokumentasjon (0-60 poeng). Dersom to studenter
samarbeider om prosjektet, gis en felles vurdering for del 2, mens det gis en individuell vurdering for del 1. Karakteren i
emnet fastsettes på grunnlag av oppnådd poengsum.

INF250  Bildeanalyse
Image Analysis
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Knut Kvaal/ IMT
Medvirkende lærere: Mulige øvingslærere.
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Obligatoriske oppgaver.
Forutsatte forkunnskaper:  INF100.
Strukturert undervisningstid: 2 timer forelesning pr uke. 4 timer øvinger pr uke. 4 timer pr uke til nettbasert
selvstudium pr uke
Innhold:  Kurset gir en introduksjon til digital bildeanalyse. Bildeanalyse er et viktig fagområde innen forskning
og industri. Emnet gir en innføring i moderne teknikker som hjelper studenten i å oppnå en helhetsforståelse over
hvordan måle og analysere naturens fenomener og sammenhenger. Det legges stor vekt på at man gjennom praktiske
øvinger oppnår kunnskap og forståelse for emnet. Det er viktig for studentens videre studier at det oppnås en
grunnleggende forståelse av at bildeanalyse bør kunne anvendes på ulike fagområder og trinn i studiet. Studenten vil
lære å programmere enkle applikasjoner til bruk innen bildebehandling og analyse. Studenten vil gjennom studiet få
ferdigheter gjennom praktiske oppgaver som er relatert til faget. Studenten skal ha tilegnet seg tilstrekkelige kunnskaper
til å utvikle analysemetoder ved hjelp av ulike typer av programverktøy. Etter å ha gjennomført emnet skal studenten
ha tilegnet seg grunnleggende ferdigheter i bruk av bildeanalytiske teknikker. Denne kunnskapen skal kunne anvendes
innen ulike fagområder gjennom studiet og senere i ulike arbeidsforhold. Studenten skal kunne løse oppgaver som er
spesifikke for en selv og presentere løsningen for andre. Oppdatert informasjon vil finnes på emnets nettsted.
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Læringsutbytte: 1. Oppnå en teoretisk og praktisk forståelse av bildebehandling, bildeanalyse og mønstergjenkjenning.
2. Kunne designe og gjennomføre analysemetoder basert på digital bilderepresentasjon. 3. Oppnå en grunnleggende
forståelse av praktisk bruk av signalbehandling anvendt på digitale bilder. 4. Produsere og distribuere enkle åpen
kildekode bildeapplikasjoner
Eksamensform: Avsluttende Muntlig Karakterregel: A-F

INN200  Økonomistyring
Management Accounting
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Nils Sanne/ IØR
Medvirkende lærere: Nils Sanne og eventuelle gjesteforelesere.
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Aktiv deltagelse i gruppearbied og presentasjoner
Overlapping og studiepoengreduksjon: Studenter på bachelorstudiet i økonomi og administrasjon vil gjennomgå de
samme temaene i andre obligatoriske emner i løpet av studiet og kan derfor ikke ta INN200.
Strukturert undervisningstid: Det blir 4 timer med forelesninger/oppgaveløsninger per uke. Det vil bli lagt stor
vekt på oppgaveløsning og presentasjon av disse løsningene i studentgruppa. Oppgaveløsning i grupper i tillegg til
forelesningene.
Innhold:  Kostnads- og inntektsanalyse herunder analyser av kostndsstruktur og kostnadsdrivere; Kalkulasjonsprinsipper
og metoder; Ulike typer beslutningsverktøy; Vurdering av prosjekter; Budsjetteringsprosessen; Regnskapsanalyse.
Læringsutbytte: Studentene skal kjenne grunnleggende bedriftsøkonomisk teori og metode og anvende dette på
bedriftsøkonomiske problemstillinger. Emnet skal gi studentene kunnskap slik at de kan lese, forstå og analysere et
finansregnskap.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Den langsgående vurderingen vil bli avsluttet med en muntlig eksamen med utgangspunkt i de arbeider
som inngår i den mappen studentene har arbeidet med gjennom semesteret. Karakteren settes på grunnlag av muntlig
eksamen. Det blir ikke arrangert kontinuasjonseksamen i emnet.

INN210  Nyskaping
Innovation
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Elin Kubberød/ IØR
Medvirkende lærere: Anders Lunnan, Nils Sanne
Startperiode: Augustblokk
Perioder: Augustblokk  
Obligatoriske aktiviteter: To innleveringsoppgaver.
Strukturert undervisningstid: Arbeidet med emnet vil foregå i form av forelesninger, øvinger underveis og arbeid med
innleveringsoppgaver. Det forventes at studentene møter godt foreberedt til timene hver dag og leser pensum og case
etter hvert som kurset skrider fremover. Kursets forelesere vil legge opp til aktiv deltakelse, spørsmål og diskusjoner
Innhold:  Introduksjon til nyskaping, definisjoner; Hva er innovasjon; Hvorfor er innovasjon viktig,
Innovasjonsprosessen, Innovasjonsledelse, Kreativitet og innovative team, Innovasjonsstrategi, Kilder til innovasjon,
Innovasjonsnettverk, Beslutningsprosesser under usikkerhet. Utvikling av innovasjoner
Læringsutbytte: Kurset skal gi studentene grunnleggende innsikt i og forståelse for hva innovasjon (nyskaping) er
og hvilken betydning innovasjon har for verdiskaping i næringsliv og nasjoner. Studentene skal kunne skille mellom
innovasjon og oppfinnelse (invensjon) og kunne beskrive sammenhengen mellom innovasjon, forretningsmuligheter
og entreprenørskap. Gjennom kurset skal de opparbeide seg en innsikt i innovasjonstyper, ulike innovasjonsteorier
og forholdet mellom innovasjon og teknologisk utvikling. Studentene skal også få innsikt i innovasjonsprosesser,
kreativitet i innovasjon, innovasjonsstrategi, kilder til innovasjon, betydningen av nettverk, beslutninger under usikre



Emnebeskrivelser - 411

betingelser, innføring i forretningsplan og evaluering av innovasjonsprosjekter og viktigheten av kunnskap og læring for
nyskapingsprosesser.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Øvingsoppgavene teller 15% hver. Muntlig eksamen teller 70%. De tre delene veies sammen til en karakter.

INN220  Entreprenørskap i praksis
Introduction to Entrepreneurship
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Elin Kubberød/ IØR
Medvirkende lærere: Nils Sanne, Anders Lunnan, Silja Korhonen-Sande
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Innlevering av fire skriftlige oppgaver. Deltakelse på ekskursjoner.
Forutsatte forkunnskaper:  Bachelorgrad eller tilsvarende.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger/øvinger 1 - 2 dager per uke. Antall timer vil variere fra uke til uke. I
tillegg vil det bli arrangert ekskursjoner, seminarer og gruppearbeid.
Innhold:  Bedriftsbesøk og besøk ved relevante forskningsmiljøer: Entreprenørskap og Innovasjon: Ideutvikling, Interne
og eksterne analyser: Forretningsplanlegging: Utforming og implementering av innovasjonsstrategier: Organisering av
oppstartsbedrifter og innovasjonsprosesser: Markedsføring, markedsstrategi, markedsplan: Økonomi og finansiering.
Læringsutbytte: Kurset skal gi studentene en fordypning i utvalgte emner innen entreprenørskap og innovasjon, med
hovedvekt på forretningsplanlegging og utforming av innovasjonsstrategier. Studentene skal bruke denne kunnskapen
til å lage en forretningsplan eller en innovasjonsstrategi for en konkret bedrift eller forretningsmulighet. Studentene
skal gjennom ekskursjoner få kjennskap til bedrifter og viktige miljøer og aktører som arbeider med entreprenørskap og
innovasjon i og utenfor UMB.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Vurdering av prosjektoppgave (forretningsplan eller innovasjonsstrategi) og muntlig prøving av
pensumrelatert stoff. Ved evalueringen teller prosjektoppgaven inkludert muntlig forsvar i grupper 40 % og individuell
muntlig prøving i pensum 60 %. Det er ikke kontinuasjonseksamen i dette emnet. For å kunne gå opp til eksamen må alle
fire obligatoriske innleveringsoppgaver være godkjent.

INN310  Industrielle rettigheter
Intellectual Property Rights
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Anders Lunnan/ IØR
Medvirkende lærere: Ivar Wergeland, Vegard Arnhoff, timelærere fra advokat- og patentbransjen.
Startperiode: Januarblokk
Perioder: Januarblokk  
Obligatoriske aktiviteter: Caseinnlevering, presentasjon av case.
Forutsatte forkunnskaper:  Studentene må minst ha tatt en bachelorgrad eller tilsvarende før de tar dette kurset.
Strukturert undervisningstid: 30 forelesningstimer, 10 øvingstimer, individuelle veiledningstimer. Emnet gis som et
intensivkurs i januarblokka. Undervisningen foregår i to blokker med opphold mellom. I pausen mellom de to blokkene
forutsettes det at studentene arbeider med stoffet og med oppgaver.
Innhold:  Hva er hensikten med IR? Innføring i forståelsen av hva en oppfinnelse er (nyhet, originalitet og
anvendelighet). Innføring i patentsøknadsprosessen. Design og varemerketeori; hvordan søke, hvor søke, når søke,
varighet og kostnader. Varighet. Copyright; generell innføring. Geografiske rettigheter; fokus på matvarer samt kort om
TRIPs avtalen. Forretningsavtaler: lisensavtaler, taushetserklæringer og partneravtaler. Kommersialisering av IR.
Læringsutbytte: Emnet skal gi studentene kunnskap slik at de skal kunne lese, analysere og aktivt håndtere industrielle
rettigheter - IR. Studentene skal kunne gjøre rede for grunnleggende teori innenfor temaene varemerke, design, patent og
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forretningsavtaler (men også copyright og geografiske rettigheter). Kunnskapene må kunne demonstreres som essensielle
faktorer ved utvikling og salg av nye produkter og tjenester.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig eksamen, caseinnlevering må være godkjent før eksamen kan gjennomføres. Det arrangeres ikke
kontinuasjonseksamen i dette faget.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

JORD101  Jordlære
Soil Science
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Line Tau Strand/ IPM
Medvirkende lærere: Trond Børresen
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Deltakelse/ og innleveringa av øvelsene.
Forutsatte forkunnskaper:  KJM100.
Overlapping og studiepoengreduksjon: JORD101 reduseres med 3 stp mot JORD160.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: 48 timer. Øvelser: 6 timer pr studentgruppe (3 timer pr uke i 2 uker).
Innhold:  Forelesninger: Jord som del av økosystemet. Jordas bestanddeler. Organisk materiale i jord. Jordøkologi.
Vann i jord. Jordkjemi. Plantenæringsstoffenes forekomst og reaksjon i jord. Jordsmonndannelse. Øvelser: Jordart og
jordsmonndannelse.
Læringsutbytte: Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper om: Oppbygging og omdanning av
mineralmateriale og organisk materiale i jord, jordkolloidenes egenskaper og betydning for ionebytte i jord, faktorer
av betydning for jordas vannbalanse, luftutveksling og temperatur, viktige næringsstoffsykluser i jord og forstå hvilke
faktorer/prosesser som styrer jordsmonndannelse. Forstå at vårt jordsmonn er en begrenset ressurs og at en bærekraftig
utvikling forutsetter en riktig bruk av denne ressurs.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Slutteksamen (3 timer) teller 2/3. Langsgående eksamen - 1 stk - teller 1/3. Det vil bli gitt to muligheter til å
ta midteksamen.

JORD160  Introduksjon om jord
Introduction to Soil
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Trond Børresen/ IPM
Medvirkende lærere: Line Tau Strand, Trine A. Sogn, Per Ivar Hanedalen, Lars Molstad
Startperiode: Juniblokk
Perioder: Juniblokk  
Obligatoriske aktiviteter: Innlevering på Fronter av utdelte øvelser og selvtester.
Forutsatte forkunnskaper:  Grunnleggende kunnskaper i biologi.
Overlapping og studiepoengreduksjon: JORD160 reduseres med 3 stp mot JORD101.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: 26 timer. Øvelser: 30 timer. Arbeid på nettet (Fronter): opp til 20 timer
veiledning totalt.
Innhold:  Forelesninger: Jord som del av økosystemet. Jordas bestanddeler. Organisk materiale i jord. Jordøkologi.
Vann i jord. Plantenæringsstoffenes forekomst og reaksjon i jord. Jordsmonndannelse. Øvelser: Jordart , jordstruktur og
jordsmonndannelse. Annet: Veiledning av studenten gjennom Fronter.
Læringsutbytte: Forstå at jorda, som en del av landskapet, spiller en viktig rolle på det økologiske og miljømessige
plan, og at en riktig utnyttelse av jorda er en forutsetning for god landskapspleie. Identifisere viktige jordegenskaper i felt
og vite hvordan egenskapene påvirker jorda som økosystem.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
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Eksamen: Skriftlig eksamen som flervalgstest, varighet 2 timer.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

JORD200  Jord, vegetasjon og landskap
Soil, Vegetation and Landscape
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Line Tau Strand/ IPM
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Augustblokk  Høstparallell  
Emnet tilbys:  Annet - Det er usikkert når emnet starter. Emnet blir ikke gitt høsten 2013.
Obligatoriske aktiviteter: Under planlegging
Forutsatte forkunnskaper:  JORD101 Jordlære,
Overlapping og studiepoengreduksjon: 3 studiepoengs reduksjon i studiepoeng hvis studenten har tatt JORD250
Strukturert undervisningstid: Under planlegging
Innhold:  Under planlegging
Læringsutbytte: Et overordnet læringsmål må være at studentene skal kunne forstå jordsmonn og jordsmonnutvikling
innen nedbørfelt. Ved feltklassifikasjon av jordsmonn og gjennom kartlegging av et område få erfaring med
jordvariabilitet med hensyn på feltobserverbare egenskaper. Forstå sammenhengen mellom vegetasjon og
jordbunnsforhold. Forstå hvordan ulike kjemiske, fysiske og biologiske prosesser innen et nedbørfelt henger sammen.
Hvordan prosessene kan kvantifiseres og hvilken kvantitativ betydning prosessene har i ulike typer nedbørfelt.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F

JORD201  Prosessmodellering i jord-, vann- og plantesystemer
Process Modelling in Soil Water and Plant Systems
Studiepoeng: 10 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Jan Mulder/ IPM
Medvirkende lærere: Trine Sogn.
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Emnet tilbys:  År med partall
Forutsatte forkunnskaper:  MATH100, KJM100, JORD101.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger og øvinger veksler og foregår i forelesningssal og datarom. Forelseninger:
ca. 18 timer. Øvelser (data): ca. 54 timer. Selvstendig arbeid: 78 timer.
Innhold:  Forelesninger og øvinger på pc: Introduksjon av ModelMaker; 0., 1. og 2. ordens reaksjoner; bruk av
ModelMaker og analytiske løsninger; Modell parameterisering; sensitivitetsanalyse; Effekt av jordtemperatur
og vanninnhold på reaksjonshastigheten; Michaelis-Menten kinetikk; likevektsreaksjoner; Mineral forvitring;
Næringssyklus; Omsetning av C og N i jord; Transport av vann og løste stoffer i jord og vassdrag. Innleveringsoppgaver
a) 1. ordens reaksjoner, b) mineralforvitring og c) omsetning av C og N i jord. Oppgave d) bygges på en
innføringsforelesning samt bakgrunnslitteratur og data; studentene må selv bygge modellen, kalibrere den og anvende
den gitt ulike scenarier.
Læringsutbytte: Studentene skal kunne formulere, løse, anvende og presentere enkle modeller for ulike hovedtyper av
prosesser i jord- vann- og plantesystemet. Innsikt i kvantitative årsakssammenhenger i jord- vann- og plantesystemer
er viktig for bærekraftig bruk og forvaltning av ulike økosystemer. Kvantitativ forståelse av sammenhenger mellom
prosesser i jord - vann - plantesystemer. Vurdering av kvantitative effekter av ulike inngrep. Oppbygging av matematiske
modeller for å beskrive viktige prosesser i jord, vann og plantesystemer ·Evaluering av kvantitative virkninger av ulike
inngrep i jord, vann og plantesystemer ved hjelp av matematiske modeller. ·Gjennomføring og tolking av sensitivitets- og
Monte Carlo analyser. ·Gjennomføring og tolking av scenario analyser. ·Presentasjon av modellen og modellresultater.
Kunnskapen er viktig for bærekraftig bruk og forvaltning av ulike økosystemer.
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Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Fire innleveringsoppgaver i løpet av semesteret, alle fire innleveringsoppgavene må bestås. Alle fire oppgaver
handler om modeller som deltakerne må lage selv og som skal brukes til å gjennomføre en del analyser. De tre første
oppgaver, formulert av lærerne, henger sammen med de gjennomgåtte øvelser på data og det som har vært behandlet
på forelesninger (teller 20% hver). Siste innleveringsoppgaven er et større tema hvor kursdeltakeren selv må formulere,
kalibrere og kjøre modellen, med støtte fra lærerne og nødvendig litteratur (teller 40%).

JORD212  Jordanalyse
Soil Analysis
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Tore Krogstad/ IPM
Medvirkende lærere: Valentina Zivanovic
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Emnet tilbys:  År med partall
Obligatoriske aktiviteter: Laboratorierapporter for alle øvelser må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen.
Laboratorierapportene leveres som grupperapporter.
Forutsatte forkunnskaper:  JORD230 eller tilsvarende
Overlapping og studiepoengreduksjon: .
Strukturert undervisningstid: 26 timer forelesning og 26 timer laboratoriearbeid. Forelesninger og øvelser
konsentreres til 4 t sammenhengende på en dag pr uke.
Innhold:  Emnet omfatter forelesninger om jordanalyseteori og om hvordan jordanalyser brukes i landbruket som et
hjelpemiddel til gjødslings- og kalkingsveiledning. På laboratoriet gjennomføres følgende jordanalyser: Forbehandling
av jord, volumvektbestemmelse, tørrstoff- og glødetapbestemmelse, kornfordelingsanalyse, pH analyse, analyse
av lettløselig (plantetilgjengelig) kalium, magnesium, kalsium og fosfor, bestemmelse av nitrat og ammonium, og
bestemmelse av kopper som mikronæringsstoff.
Læringsutbytte: Studentene skal etter endt kurs: 1) Kunne ta jordprøver, forbehandle og analysere disse for
plantetilgjengelige næringsstoff 2) Vurdere hvilke prøvetakingsstrategier og metoder som er best egnet til formålet 3)
Vurdere usikkerhet og kvalitet på jordanalyseresultater 4) Vurdere jordanalyseresultatene opp mot plantetilgjengelighet
og forurensningspotensial
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Semesteroppgave (gruppevise laboratorierapporter) teller 50% og avsluttende muntlig eksamen teller 50%.
Begge deler evalueres med karakterene A-F.

JORD221  Jordfysikk, øvelseskurs
Soil Physics, Laboratory Course
Studiepoeng: 5 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Trond Børresen/ IPM
Medvirkende lærere: Per Ivar Hanedalen
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Det er obligatorisk å delta på øvelsene.
Forutsatte forkunnskaper:  MATH100 Matematikk, JORD101 Jordlære.
Overlapping og studiepoengreduksjon: JORD221 får en reduksjon på 2 studiepoeng mot JORD230
Strukturert undervisningstid: Øvelser: 52 timer.
Innhold:  Feltøvelser: Uttak av jordprøver for fysiske analyser. Måling av jordfysiske parametre i felt. Laboratorie-
øvelser: Bestemmelse av volumetriske forhold i jord, porestørrelses-fordeling, jordas ledningsevne målt med vann og
luft, jordaggregatenes egenskaper og rotlengde.
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Læringsutbytte: Innsikt i: - Måling og beregning av ulike jordfysiske parametre, - Relasjoner mellom ulike jordfysiske
parametre, - Bruk av jordfysiske målinger for å beskrive jorda som vokseplass for planter.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Øvelsesarbeid og øvelsesjournal (gruppearbeid 2-4 studenter) utgjør 50% og muntlig eksamen ved emnets
slutt utgjør 50%. Begge eksamensdeler må være bestått.

JORD230  Jord som vekstmedium
Soil as Plant Growth Medium
Studiepoeng: 15 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Trine Aulsta Sogn/ IPM
Medvirkende lærere: Tore Krogstad, Trond Børresen, Kurt Johannessen, Susanne Eich-Greatorex, Ivar Aasen
Startperiode: Augustblokk
Perioder: Augustblokk  Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Noen praktiske øvelser og innlevering av regneoppgaver
Forutsatte forkunnskaper:  JORD101, BOT130, KJM100, MATH100
Overlapping og studiepoengreduksjon: 10 STP mot JORD242 og 5 STP mot JORD220
Strukturert undervisningstid: Strukturert arbeids- og undervisningstid: 40 t i augustblokk, 60 i høstparallell
Innhold:  Innhold: Jordfysikk: Jordas volumetriske forhold, jordstruktur, konsistens, vann i jord, luft i jord,
jordtemperatur, jordpakking, erosjon og jordforbedring Bio-geo-kjemiske prosesser i jord: ionebytte, sorpsjon,
utfelling, forvitring, redoksreaksjoner, mineralisering. Plantenes ernæring: Jordprøvetaking, tilgjengelighet av ulike
plantenæringsstoffer i jord, næringsopptak, rotutvikling og rhizosfæren, mycorrhiza. Virkning av plantenæringsstoffer på
plantenes vekst og kvalitet.
Læringsutbytte: Forstå fysiske og bio-geo-kjemiske egenskaper og prosesser i jord som har betydningen for
tilgjengelighet av plantenæringsstoffer. Jordfysikk: Skal kunne beskrive og utføre beregninger av jordfysiske egenskaper
og prosesser. Skal forstå virkning av jordfysiske forhold på plantenes vekst og utvikling. Skal ha innsikt i hvordan
organisk materiale, jordarbeiding, jordpakking og erosjon påvirker jordas fysiske egenskaper på kort og lang sikt.
Jordkjemi og planteernæring: Skal kunne prøveta jord for analysering av plantenæringsstoffer og kunne vurdere jordas
variabilitet ut fra noen enkle jordkjemiske analyser. Skal kunne beregne binding, frigjøring og tilgjengelighet av
ulike stoffer i jord og kunne forstå omsetningen av næringsstoffer fra jord til plante. Dette innbefatter næringsstoffers
frigjøring, tilgjengelighet og planteopptak. Få forståelse av hvordan de ulike næringsstoffene inngår i plantenes
metabolisme og dermed hvordan de påvirker plantenes vekst og kvalitet. Få praktisk erfaring med identifisering av
plantenes symptomer på mangel av ulike næringsstoffer.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig eksamen teller 100%.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen:  Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

JORD231  Gjødslingsplanlegging
Fertilisations Planning
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Tore Krogstad/ IPM
Startperiode: Januarblokk
Perioder: Januarblokk  
Emnet tilbys:  År med oddetall
Obligatoriske aktiviteter: Øvinger på gjødslingsplanlegging på utdelte oppgaver.
Forutsatte forkunnskaper:  JORD230 Jord som vekstmedium
Overlapping og studiepoengreduksjon: Det er ingen overlapping med andre emner ved UMB.
Strukturert undervisningstid: Ca 20 t forelesninger, ca. 20 t øvinger, ca 10 t presentasjoner av øvingsarbeid.
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Innhold:  Emnet omfatter forelesninger og øvelser. Gjødsling til de vanligste jordbruksvekstene (korn, fôrvekster,
grønnsaker, potet) og faktorer som påvirker dette gjennomgås samt miljøvurderinger knyttet opp mot gjødsling.
Gjødslingsplanlegging manuelt og på data og modeller til grunn for dette gjennomgås i teori og i praktiske øvelser.
Læringsutbytte: Mål: * Ha oversikt over de viktigste kulturplantenes gjødslingsbehov * Kunne bedømme behov
for næringstilførsel med ulike gjødsel- og kalkslag med basis i vekst, naturforhold og jordanalyser * Kunne lage
gjødslingsplaner både manuelt og ved hjelp av dataprogrammer * Forstå prosessene og modellene som ligger til grunn
for beregningene bak gjødslingsplanene
Eksamensform: Avsluttende Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Semesteroppgave teller 100%

JORD250  Jordmorfologi
Soil Morphology
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Line Tau Strand/ IPM
Medvirkende lærere: Tore Krogstad.
Startperiode: Augustblokk
Perioder: Augustblokk  
Obligatoriske aktiviteter: Noen kjerneforelesninger og feltarbeid.
Forutsatte forkunnskaper:  JORD101 Jordlære
Strukturert undervisningstid: Dette er cirka timeantall, fordelingen kan variere noe fra år til år. Forlesning: 15 timer.
Øvinger: 15 timer. Demonstrasjoner, bedriftsbesøk: 5 timer. Feltarbeid: 40 timer. Laboratoriearbeid: 5 timer.
Innhold:  Første uka består av teori, selvstudie, øvinger, demonstrasjoner og forberedelser til feltarbeid i uke to.
Feltarbeider utføres gruppevis og har normalt 5 dagers varighet. Tredje uka brukes til etterarbeid; forbehandling av
jordprøver; enkle jordanalyser i laboratoriet samt til rapportskriving. Rapporten leveres siste kursdag.
Læringsutbytte: Etter endt kurs skal studenten kunne utføre en fullstendig jordprofilbeskrivelse, prøveta dyrka
og udyrka jord for de vanligste kjemiske og fysiske analyser. Studenten skal også få øvd seg i feltklassifikasjon av
jordsmonn og gjennom kartlegging av et område få erfaring med jordvariabilitet med hensyn på feltobserverbare
egenskaper.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Grupperapporten legges til grunn for vurdering av studentens læring. Rapport teller 100%.

JORD251  Jordklassifikasjon
Soil Classification
Studiepoeng: 5 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Line Tau Strand/ IPM
Startperiode: Januarblokk
Perioder: Januarblokk  
Emnet tilbys:  År med partall
Obligatoriske aktiviteter: 1) Tilstedeværelse på obligatoriske forelesninger. 2) Muntlig eller posterpresentasjon av
oppgave knyttet til regionale jordressurser. 3) 80 % av øvingsoppgavene som gis underveis.
Forutsatte forkunnskaper:  JORD101.
Strukturert undervisningstid: Forelesning: 18 -20 timer. Øvinger: 20 timer. Studentpresentasjoner: 4-10 timer.
Innhold:  Jordklassifikasjonens historie nasjonalt og internasjonalt. Prinsippene for jordklassifikasjon, diagnostiske
sjikt/egenskaper. Regional utbredelse. Bruk av informasjon om regional utbredelse. Bruk av klassifikasjonsnøkkel.
Klassifisere jordsmonn i henhold til ulike klassifikasjonssystem ut i fra standard jordprofilbeskrivelser.
Læringsutbytte: Studenten skal etter endt kurs kunne: -gjøre rede for den regionale utbredelsen av, dannelsen,
egenskapene og bruken av de viktigste jordsmonntypene i verden -beskrive prinsippene for oppbyggingen av og
klassifikasjon av jord i henhold til jordklassifikasjonssystemet Soil Taxonomy (1999), FAO/Unesco systemet
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(1975/1990) og WRB (2006) -ut i fra klassifikasjonsnomenklaturen si noe om de viktigste egenskapene til jorda som er
klassifisert -klassifisere jord i henhold til ett av de overnevnte internasjonale jordklassifikasjonssystemene.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Studentene vurderes individuelt på bakgrunn av følgende : 1) Et utvalg av klassifikasjons oppgaver 50% 2)
Rapport som leveres siste kursdag. 50% Begge deler må være bestått.

JORD260  Tropical Soils, Their Properties and Management
Tropical soils, their properties and management
Credits: 5 Language:  English
Staff/institute: Bal Ram Singh/ IPM
Teachers: Line Tau Strand.
Start term: Spring parallel
Terms: Spring parallel  
Prerequisites:  Basic knowledge in Soil Science.
Type of course: The course is conducted 4 hours per week. In all, there will be 26 lectures and 6 exercise classes.
Contents: In part one we discuss climate and its effects on weathering, soil formation and eco-system development in
the tropics. The importance of soil-organic matter is emphasised. A minimum of soil classification is introduced. In part
two we describe the most important soil types in the tropics and sub-tropics, their distribution and their physical and
chemical properties. Part three discusses soil management, and the use of different fertilisers. Emphasise is placed on
special problems related to the tropical environment, such as erosion, nutrient deficiencies, salinity, crop rotation etc. The
last part presents different maps with information on soils, land suitability/capability at different levels of scale, how the
maps are produced and how they can be utilised. Finally we present some future scenarios related to global warming, and
their effect on soil and water resources.
Learning outcomes: Provide basic knowledge of tropical soils and their role in the ecosystems, both natural and man-
made. Soil genesis in relation to the present and past environment and land use patterns. General understanding of the
management of soil resources for sustainable production. Knowledge of the most important tropical soils (according
to modern soil classification) and their relation to the present landscape, climate and vegetation. Physical and chemical
degradation; soil erosion, soil mining, salinity, alkalinity, pollution, etc. The student should be able to evaluate the most
important soil resources in the tropics and sub-tropics, and be able to read and understand soil maps, understand the most
used land capability and land use classification systems. The students shall learn about the consequences of different land
use for the individual farmer and for the national land resources.
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: A-F
Assessment methods: Final written examination (3 hours): 2/3. Semester assignment: 1/3. Both parts of the examination
must be passed.

JORD310  Globale og lokale forurensninger
Global and Local Pollution
Studiepoeng: 10 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Jan Mulder/ IPM
Medvirkende lærere: Åsgeir Almås, Tore Krogstad, Gerard Cornelissen, Gudny Okkenhaug
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Forutsatte forkunnskaper:  MINA200.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: 20 timer. Arbeid i grupper under veiledning: 20 timer. Presentasjon og
diskusjon av vitenskapelige arbeider: 10 timer.
Innhold:  Metaller: kilder, modellering av tilstandsformer i jord, spredning, biotilgjengelighet, effekter på planter
og mikroorganismer, tålegrenser, remediering. Organiske kjemikalier i miljøet: skjebnen til organiske kjemikalier i
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miljøet med fokus på jord og vann; remediering. Klimaendringer: terrestriske og akvatiske prosesser med fokus på
karbon Fosfor i jord og på nedbørfeltskala. Nitrogen og svovel - en økologisk støkimetrisk tilnærming: vurdere hvordan
balnsen mellom energi, nitrogen og svovel påvirker og blir påvirket av organismer og deres samspill i økosystemet
Hvert tema: 10 timer (4t forelesning, 4t arbeid i grupper under veiledning, 2t presentasjon og diskusjon av vitenskapelige
publikasjoner).
Læringsutbytte: Skal forstå hvordan ulike jordsmonn virker som reaktorer i de biogeokjemiske kretsløpene. Skal ha
en grundig forståelse av hvordan terrestriske økosystemer reagerer på antropogene påvirkninger på jordsmonnet som
forurensning (organiske forbindelser og spormetaller), næringsstoffer (NPK), endret arealbruk og klimaendring. Dette
nødvendiggjør en dyp forståelse av jord som et økosystem, med spesiell vekt på systemets robusthet.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Slutteksamen (muntlig) 50%. Tre utvalgte essays 35%. Presentasjon av vitenskapelige arbeider 15% Alle
deler må være bestått.

JORD315  Biogeokjemi, globale endringer
Biogeochemistry, Global Change
Studiepoeng: 10 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Lars Bakken/ IPM
Medvirkende lærere: Jan Mulder, Trine Sogn m.fl.
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Etter behov
Emnet tilbys:  Annet - Etter avtale med emneansvarlig
Obligatoriske aktiviteter: Deltagelse på litteraturseminar, minimum 80%.
Forutsatte forkunnskaper:  MINA200, JORD201.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: 24 timer. Litteraturseminarer: 20 timer. Presentasjon av
semesteroppgaver: 6 timer.
Innhold:  Første del av kurset starter med \"the big bang\", dannelse av stjerner, tunge elementer, planeter, atmosfæren,
samt livets biogeokjemiske \'signaturer\' på vår planet. Påfølgende deler behandler klima-systemet, de store
biogeokjemiske sykluser, metoder i biogeokjemi, isotopsignaturer, globale endringer. Viktige ledemotiv for kurset
er \'biosfæren som en reaktor i klimasystemet\' og den antropogene faktor nå og i fremtiden. En del av kurset vies
presentasjon og diskusjon av pågående klimaforskning ved IPM på to områder: - utveksling av klimagass mellom jord og
atmosfære. - Omsetning og tap av C og N fra terrestriske økosystemer.
Læringsutbytte: Innsikt i de prosesser og organismer som dominerer og regulerer det globale biogeokjemiske system.
Forståelse for hvordan og hvorfor dette systemet er i endring, og usikkerheter knyttet til slike endringer. Studentene skal
trenes i å orientere seg i forskningsbaserte diskurser om biogeokjemi og globale endringer, ved å lese og bruke primær
vitenskapelig litteratur, samt skriftlig og muntlig presentasjon basert på dette.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Muntlig eksamen teller 50%. Seminarer (bidrag) teller 20%. Semesteropppgave teller 30%. Alle
eksamensdeler må være bestått.

JUS100  Juridisk metode og norsk rettssystem
Legal Method and Norwegian Legal System
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Steinar Taubøll/ ILP
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Strukturert undervisningstid: Ca. 25 timer forelesninger, inkludert gjennomgang av oppgaver i plenum.
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Innhold:  Det gis forelesninger i juridisk metode, statsrett, EØS-rett, sivilprosess og forvaltningsrett. I forelesningene
legges det vekt på praktiske eksempler relatert til UMBs fagområder. Emnet innholder også et kurs i juridisk
skriveteknikk og oppgavegjennomganger i plenum. Kollokviearbeid er ikke obligatorisk, men anbefales.
Læringsutbytte: Emnet skal gi en grunnleggende forståelse av det norske rettssystemet, og sette studentene i stand til
å foreta forsvarlig regeltolkning og beslutninger i det praktiske liv. Studentene skal ha god forståelse av grunnleggende
juridisk metode, herunder tolkningslære og teknikk for løsning av saker i praksis. Studentene skal ha kjennskap til
hovedtrekkene i norsk forfatning og rettssystem, herunder lovgivningsprosessen, statsorganenes oppgavefordeling og
forholdet til EU og EØS. Emnet skal videre gi kjennskap til hovedtrekkene i domstolenes behandling av saker og en
oversikt over saksbehandlingsregler i offentlig forvaltning. JUS100 skal legge det nødvendige grunnlag for de videre
juridiske emner ved UMB.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig eksamen 3,5 timer.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Spesifiserte andre hjelpemidler.

JUS102  Kontrakts- og selskapsrett
Law of Contract and Companies
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Steinar Taubøll/ ILP
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Forutsatte forkunnskaper:  JUS100.
Strukturert undervisningstid: Ca 25 timer forelesninger, inkudert gjennomgang av oppgaver i plenum.
Innhold:  Forelesninger: Kontraktsrett, avtaletolkning, selskapsrett, konkurs. Det legges opp til frivillig oppgaveløsning
med gjennomganger i plenum. Kollokviearbeid er ikke obligatorisk, men anbefales.
Læringsutbytte: Emnet skal gi forståelse av hvordan kontrakter brukes i praksis og en oversikt over de vanligste
selskapsformene i Norge. Studentene skal bli i stand til å systematisere og løse rettsproblemer som melder seg ved de
vanligste kontraktstyper. Studentene skal ha god forståelse av hvordan avtaler inngås og hvordan de tolkes i samspill
med lovtekster. De skal ha forståelse for hvordan ulike selskapsformer fungerer, spesielt med hensyn til ansvarsforhold,
organisasjon og representasjon utad i avtaler. Studentene skal ha god forståelse av selskapsformen AS, og kjennskap til
ASA, KS, ANS og DA. Studentene skal ha god forståelse av reglene om kontraktsbrudd, herunder mangler, forsinkelse,
reklamasjon, heving og erstatning. Studentene skal ha god forståelse av de sentrale reglene innen håndtering av
pengekrav og materiell konkursrett.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig prøve 3,5 timer.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Spesifiserte andre hjelpemidler.

JUS110  Innføring i eiendomsjus
Introduction to Land Law
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Einar Bergsholm/ ILP
Emnet tilbys første gang: HØST  2013
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Overlapping og studiepoengreduksjon: JUS210: 5 studiepoeng
Innhold:  Det legges opp til ca 25 timer med forelesninger. Forventet studentinnsats er 150 timer.
Læringsutbytte: Etter fullført kurs skal studentene forstå hva det innebærer å være eier av fast eiendom, og kjenne til
ulike rettigheter i fast eiendom som for eksempel panterett, servitutter og tomtefeste. Studentene skal også kjenne til
hvordan eierådigheten på forskjellige måter er underlagt samfunnskontroll gjennom omfattende lovgivning. i tillegg gis
en innføring i hvordan rettigheter i fast eiendom kan håndheves av norske domstoler.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
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Eksamen: Skriftlig prøve 3,5 timer.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Spesifiserte andre hjelpemidler.

JUS201  Offentlig saksbehandling og forvaltningsrett
Administrative Law
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Steinar Taubøll/ ILP
Medvirkende lærere: Steinar Taubøll
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Forutsatte forkunnskaper:  Det forutsettes at JUS100 tas før eller parallelt med JUS201.
Innhold:  Det gis forelesninger i forvaltningsrett og noe kommunalrett. I forelesningene legges det vekt på praktiske
eksempler relatert til UMBs fagområder. Det legges opp til frivillig oppgaveløsning med gjennomganger i plenum.
Kollokviearbeid er ikke obligatorisk, men anbefales.
Læringsutbytte: Emnet skal gi forståelse av hvordan offentlig saksbehandling foregår, og sette studentene i stand
til å vurdere grensene for forvaltningens myndighetsutøvelse. Studentene skal ha kjennskap til hovedtrekkene i
forvaltningens oppbygging og virkemidler, herunder oppgavefordeling og myndighetsforhold mellom kommune,
fylke og sentralforvaltning. Studentene skal ha god forståelse av sentrale saksbehandlingsregler, herunder reglene om
saksforberedelse, habilitet, innsynsrett og klageadgang. Emnet skal også gi god forståelse av rammene for forvaltningens
skjønnsutøvelse, og kjennskap til hvordan det offentlige kombinerer forvaltningsvedtak og avtalemekanismer for å nå
sine mål.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig eksamen 3,5 timer.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Spesifiserte andre hjelpemidler.

JUS210  Eierådighet og rettigheter i fast eiendom
Land Law
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Einar Bergsholm/ ILP
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Forutsatte forkunnskaper:  JUS100, JUS102 og JUS 110.
Overlapping og studiepoengreduksjon: JUS110: 5 studiepoeng.
Strukturert undervisningstid: 
Innhold:  ca 40 timer forelesninger. Det legges betydelig vekt på praktisk oppgaveløsning.
Læringsutbytte: Kurset skal gi studentene en grundig innføring fast eiendoms retttsforhold. Viktige temaer er følgende:
matrikkel og tinglysningsordning, erverv av eiendomsrett - herunder hevd, eiendomsgrenser, servitutter, tomtefeste,
naborett, gjerdelov og beiterett, sameie, eierådighet og samfunnskontroll. det legges betydelig vekt på oppgaveløsning.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig prøve, 3,5 timer.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Spesifiserte andre hjelpemidler.

JUS220  Miljørett
Miljørett
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Fredrik Holth/ ILP
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
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Forutsatte forkunnskaper:  Forutsetter forkunnskaper i JUS100 (Rettslære I). Det er åpnet for at emnene kan tas
samtidig.
Overlapping og studiepoengreduksjon: .
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: ca 22 timer
Innhold:  Emnet består av forelesninger, oppgaveløsning og diskusjoner.
Læringsutbytte: God kunnskap om og forståelse for miljørettsfag, herunder innføring i plan- og bygningsloven,
forurensningsloven, naturmangfoldloven, kulturminneloven, energilov, jordloven, friluftsloven mv. Studentene
skal kunne se de ulike lovene i sammenheng, forstå og drøfte praktiske oppgaver, kjenne til relevant rettspraksis og
forvaltningspraksis.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig eksamen 3,5 time. Eksamen vil bestå av en praktisk og en teoretisk del.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Spesifiserte andre hjelpemidler.

JUS311  Overføring av fast eiendom
Real Estate Transactions
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Einar Bergsholm/ ILP
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Forutsatte forkunnskaper:  Jus 100, jus 102, jus 110 og jus 210
Overlapping og studiepoengreduksjon: .
Strukturert undervisningstid: Nærmere informasjon vil være tilgjengelig på ClasFronter.
Innhold:  ca 25 timer forelesninger. Forventet studentinnsats 150 timer.
Læringsutbytte: Etter fullført emne skal studentene ha kjennskap til ulike lover for overføring og salg av fast
eiendom, som for eksempel avhendingsloven og bustadoppføringsloven. Studentene skal også få kunnskap om
rettsvernsproblematikk som oppstår når flere har rettigheter i samme eiendom. I tillegg gis det en kort innføring i
merverdiavgift og skatt knyttet til salg av fast eiendom.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig avsluttende prøve.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Spesifiserte andre hjelpemidler.

JUS320  Plan- og bygningsrett
Planning and Building Law
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Fredrik Holth/ ILP
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Forutsatte forkunnskaper:  JUS220
Overlapping og studiepoengreduksjon: .
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: ca 22 timer
Innhold:  Emnet består av forelesninger, oppgaveløsning og diskusjoner
Læringsutbytte: Formålet med kurset er å gi studentene en grundig innføring i plan- og bygningsrettslige
problemstillinger. Siktemålet er å gi studentene god kompetanse i plan og bygningsloven og gjennom praktiske oppgaver
og eksempler forberede studentene på de utfordringer og oppgaver de vil møte i arbeidslivet.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig prøve 3,5 timer. Eksamen vil bestå av en praktisk og en teoretisk del.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Spesifiserte andre hjelpemidler.
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JUS331  Prosess og jordskifte
Legal Procedure and Land Consolidation
Studiepoeng: 15 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Øystein Jakob Bjerva/ ILP
Medvirkende lærere: Tore Hagen
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Høstparallell  Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Innleveringsoppgave
Forutsatte forkunnskaper:  JUS311
Strukturert undervisningstid: 120 timer forelesninger . 20 timers veiledning med øvingsoppgaver.
Innhold:  5 poeng i parallellundervisning vår. 10 poeng i parallellundervisning høst. Oppstart vår. Forelesninger om
jordskifteprosessen og sivilprosessen som følges opp med obligatoriske øvingsoppgaver. Oppgavene evalueres med
godkjent/ikke godkjent. (i 2013 har emnet 20 studiepoeng)
Læringsutbytte: Kurset omhandler reglene for domstolsbehandling, i sivil-, skjønn- og jordskifteprosessen. Målet for
kurset er at studentene skal kunne analysere og drøfte sivil- og jordskifteprosesuelle spørsmål.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig prøve
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Spesifiserte andre hjelpemidler.

KJB200  Biokjemi
Biochemistry
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Lars Skjeldal/ IKBM
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Skriftlig delprøve (multiple choice) i mars.
Forutsatte forkunnskaper:  Generell kjemi tilsvarende KJM100. Organisk kjemi tilsvarende KJM110.
Strukturert undervisningstid: 4 timer forelesning per uke. Tre timer kollokvier per uke. Kollokviene er uten lærer.
Innhold:  Grunnleggende biokjemi. Cellens metabolisme, karbohydrater, fett, proteiner, enzymkinetikk, DNA og RNA,
molekylærbiologi, hormonell kontroll av blodsukker. Innholdet i kurset kan deles i to deler; Cellens byggestener og
Cellens metabolisme.
Læringsutbytte: Studentene vil lære om struktur og funksjon til viktige molekyler i levende celler. Aminosyrer,
proteiner, DNA, RNA, karbohydrater og fett er spesielt viktige. Hvordan informasjon overføres fra DNA til resten av
cellen er sentralt. Studentene vil også lære om hvordan enzymer kontrollerer biologiske prosesser, og at biokjemiske
reaksjoner er 100 % stereospesifikke. Etter endt kurs skal studenten forstå hvordan celler skaffer seg energi, samt
organismens og cellens grunnleggende metabolisme. Studentene skal kunne tolke og begrunne hva som skjer i en celle
under vilkår som f.eks sult, oksygenmangel, eller inntak av næringsstoffer.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig delprøve i mars (multiple choice), teller 20 % av sluttkarakter. Skriftlig slutteksamen (3,5 timer)
teller 80 % av sluttkarakter.

KJB201  Laboratoriekurs i biokjemi
Laboratory Course in Biochemistry
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Vincent Eijsink/ IKBM
Medvirkende lærere: Vincent Eijsink, Ellen Hasle Kokkim, Tove G. Devold, stipendiater.
Startperiode: Vårparallell
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Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Alle strukturerte aktiviteter er obligatoriske.
Forutsatte forkunnskaper:  Generell kjemi tilsvarende KJM100. Biokjemi tilsvarende KJB200 (kan tas samtidig).
Overlapping og studiepoengreduksjon: Det er ikke mulig å få studiepoeng for både KJB201 og KJB210. KJB210
inkorporerer KJB201.
Strukturert undervisningstid: 12 timer forelesning (6 x 2 timer). 6 timer laboratoriearbeid i 9 uker.
Innhold:  Laboratoriekurset er bygget opp som følger: Åtte eller ni øvelser på rundt 6 timer; én per uke. Forelesninger
(6 x 2 timer). Skriving av journaler på 8 - 15 sider; totalt fem eller seks. Utfylling av skjema for de øvrige øvelsene. I
utgangspunktet jobber man i grupper på to.
Læringsutbytte: Studentene vil lære elementære biokjemiske teknikker: pipettering av småvolumer, elementær
spektrofotometri, standardkurver, måling av proteinkonsentrasjoner, måling av enzymaktivitet, inkl. enzymkinetikk,
kromatografi av proteiner og gelelektroforese av proteiner. Måling av antioksidanter og vitamin C, samt studier av
viskositet og geler. Laboratoriekurset gir en viss fordypning i deler av KJB200.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Labjournaler teller 25 %, skriftlig prøve (2 t) teller 75 %.

KJB210  Eksperimentell og anvendt biokjemi
Experimental and Applied Biochemistry
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Vincent Eijsink/ IKBM
Medvirkende lærere: Vincent Eijsink, Tove Gulbrandsen Devold, Ellen Hasle Kokkim, Irene Comi, stipendiater.
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Alle forelesninger som har med laboratorieøvelsene å gjøre (6 x 2 timer) og selve
laboratorieøvelsene. Innlevering av labjournaler.
Forutsatte forkunnskaper:  Generell kjemi tilsvarende KJM100. Biokjemi tilsvarende KJB200 (kan tas samtidig).
Overlapping og studiepoengreduksjon: Det er ikke mulig å få studiepoeng for både KJB201 og KJB210, siden
KJB201 er inkorporert i KJB210.
Strukturert undervisningstid: 4 timers forelesning per uke i 12 uker. 6 timers laboratorieundervisning i 10 uker (1 x 6
timer per uke). Ukentlig spørretime.
Innhold:  Emnet består av ukentlige forelesninger (4 timer) og laboratorieøvelser (6 timer). Kurset handler primært
om næringsmiddelkjemi, anvendt bioteknologi, og eksperimentelle biokjemiske metoder som brukes innen forskning
og i mer anvendt sammenheng. Teorien bak metodene vil diskuteres på forelesningene og illustreres gjennom
laboratorieøvelsene. Det legges vekt på skriving av laboratoriejournaler og noen av disse vil danne en del av
grunnlaget for sluttkarakteren for kurset. Forelesningene vil ta for seg de viktigste temaene innen anvendt biokjemi
og næringsmiddelkjemi (f.eks. vitaminer, tilsetningsstoffer i mat, geler, viskositet); temaene koordineres med emnene
KJM110 og KJB200.
Læringsutbytte: Teoridelen: Studenten vil lære om struktur og funksjon til viktige molekyler i levende celler og
biologiske råstoffer, med fokus på matens hovedkomponeneter (karbohydrater, fett og proteiner, DNA, vitaminer,
mineraler og aktuelle tilsetningsstoffer). Studentene skal kunne gjennomføre biokjemiske analyser, som er sentrale i
matvitenskap og bioteknologi. Studenten skal også lære om hvordan enzymer hjelper til å bistå og kontrollere biologiske
prosesser. Emnet legger vekt på laboratorieøvelser hvor studenten skal lære elementære biokjemiske teknikker som
pipettering av småvolumer, spektrofotometri, standardkurver, måling av proteiner, karbohydrater og fett, måling av
enzymaktivitet inkl. enzymkinetikk, kromatografi av proteiner, elektroforese av proteiner, bestemmelse av vitaminer og
fargestoffer. Det er et viktig mål for kurset å lære studenten å rapportere eksperimentelle resultater.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Labjournal teller 25 %. Skriftlig prøve (3,5 t) teller 75 %. Begge deler må være bestått.
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KJB310  Proteinkjemi
Protein Chemistry
Studiepoeng: 10 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Vincent Eijsink/ IKBM
Medvirkende lærere: Lars Skjeldal, Gustav Vaaje-Kolstad.
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Aktiv deltakelse på et seminar på slutten av kurset hvor studenter presenterer et av emnets
tema eller en vitenskapelig publikasjon.
Forutsatte forkunnskaper:  Biokjemi tilsvarende KJB200.
Overlapping og studiepoengreduksjon: Det er noe overlapp med BIN210 (bioinformatikk), men dette gir ikke
studiepoengreduksjon.
Strukturert undervisningstid: Totalt: Forelesninger: 35 t. Øvinger: 64 t. Seminar: 2 t. Per normal uke: 4 t forelesning ,
8 t øving.
Innhold:  Forelesningene starter 4-6 uker før øvingene på datasal, for å gi det teoretiske grunnlaget. Øvingsdelen er
basert på en hel dag pr. uke med en lærer tilstede. Øvingene er avgjørende for forståelsen av emnet, slik at det er på det
sterkeste anbefalt at studentene deltar aktivt på disse. Grunnleggende kunnskaper i bioinformatikk og databruk er en
fordel. De som ikke har dette kan benytte et tidligere innføringskurs i bioinformatikk som ligger i arkivet på Fronter.
Journal fra øvingene skal leveres før eksamen. Det presiseres at kurset er på masternivå, og krever modenhet og evne til
å arbeide selvstendig i faget ved bruk av datamaskin og internett.
Læringsutbytte: Grunnleggende kunnskap om proteinenes byggesteiner og struktur. Gi forståelse av hvilken betydning
proteinenes struktur har for deres stabilitet og biologiske aktivitet, og hvordan de kan strukturbestemmes. Forståelse
for de vanligste bioinformatiske metoder som brukes til å studere proteiners struktur og funksjonalitet relevant
for proteinstruktur. Gjennomgang av forskejllige typer proteiner og deres biologiske funksjon. Protein folding og
proteinenes betydning for sykdom. Enzymologi. Protein engineering og \"directed evolution\". Studentene skal lære
hvordan man forbereder og presenterer teknisk og vitenskapelig informasjon, både muntlig og skriftlig. De vil lære seg å
tenke kritisk, og løse komplekse og multidisiplinære problemer, i tillegg til å tolke aktuell forskningslitteratur.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig eksamen, 3,5 timer.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

KJB320  Proteomikk I
Proteomics I
Studiepoeng: 5 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Vincent Eijsink/ IKBM
Medvirkende lærere: Vincent Eijsink, Morten Skaugen, samt eksterne forelesere.
Startperiode: Januarblokk
Perioder: Januarblokk  
Emnet tilbys:  Annet - Kurset gis i januar 2014; det er i per i dag usikker om kurset gis hvert år eller hvert andre år.
Obligatoriske aktiviteter: Deltakelse i alle aktiviteter. Tilstedeværelse ved forelesninger så velsom labarbeid og -
gjennomgåelser er obligatorisk, og en forutsetning for å bestå kurset.
Forutsatte forkunnskaper:  Biokjemi tilsvarende KJB210.
Overlapping og studiepoengreduksjon: KJB420 er en utvidet versjon av KJB320. Man kan ikke få studiepoeng for
begge.
Strukturert undervisningstid: Intensivt, 3 uker i januar: forelesninger 16 t, labarbeid 22 t, presentasjon 3 t.
Innhold:  16 timers forelesninger + eksperimentell arbeid. Prøvepreparering, elektroforese, preparering av protein for
MS-TOF/TOF-analyse, MS-analyse, LC-MS analyser, vurdering av resultater, identifisering av proteiner. Det presiseres
at kurset krever evne og vilje til å arbeide selvstendig og nøyaktig med avansert biokjemisk metodikk. Studentene skal
presentere en vitenskaplig artikkel på et seminar. Om nødvendig skal denne presentasjonen bli gitt på engelsk.
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Læringsutbytte: Teoretisk og praktisk trening i metoder for studier av proteomet, slik at man kan benytte metodene
selvstendig i et forskningsprosjekt. Masse spektrometri, væskekromatografi, elektroforese, bioinformatisk analyse av
store datasett.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Godkjent laboratoriejournal og godkjent muntlig presentasjon av et emne eller artikkel.

KJB420  Proteomikk II
Proteomics II
Studiepoeng: 10 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Vincent Eijsink/ IKBM
Medvirkende lærere: Vincent Eijsink, Morten Skaugen og eksterne forelesere.
Startperiode: Januarblokk
Perioder: Januarblokk  Vårparallell  
Emnet tilbys:  Annet - Kurset gis i januar 2014; det er i per i dag usikker om kurset gis hvert år eller hvert andre år.
Obligatoriske aktiviteter: Deltakelse på øvinger i januarblokk og vårsemesteret. Godkjent journal, rapport og
presentasjon av emne eller artikkel
Forutsatte forkunnskaper:  Biokjemi tilsvarende KJB210.
Overlapping og studiepoengreduksjon: KJB420 er en utvidet versjon av KJB320. Man kan ikke få studiepoeng for
begge.
Strukturert undervisningstid: Januarblokk: Intensivt i to uker, med 16 timers og 22 timers labarbeid + en presentasjon.
Vårparallell: Spesialøvelser + skriving av en journal/rapport: 60 t.
Innhold:  16 timers forelesninger + eksperimentell arbeid. Prøvepreparering for en eller to-dimensjonal elektroforese,
elektroforese, preparering av protein-flekker for MS-TOF/TOF-analyse, MS-analyse, LC-MS analyser, vurdering av
resultater, identifisering av proteiner. Det presiseres at kurset krever evne og vilje til å arbeide selvstendig og nøyaktig
med avansert biokjemisk metodikk. Studentene skal presentere en vitenskaplig artikkel på et seminar. Om nødvendig
skal denne presentasjonen bli gitt på engelsk.
Læringsutbytte: Teoretisk og praktisk trening i metoder for studier av proteomet, slik at man kan benytte metodene
selvstendig i et forskningsprosjekt. Massespektrometri, væskekromatografi, elektroforese, bioinformatisk analyse av
store datasett.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Journal, presentasjon og spesialoppgave.

KJM100  Generell kjemi
General Chemistry
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Morten Sørlie/ IKBM
Medvirkende lærere: Linn Wilhelmsen, Kristine Eide, Anne Gravdal, Hanne Devle, Salima Fjeld.
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Laboratorieøvelser med rapport, samt 1 time laboratoriegjennomgang per øvelse.
Forutsatte forkunnskaper:  Kunnskaper i kjemi tilsvarende KJEMI1 (tidligere 2 KJ), eller KJM007. MATH100.
Strukturert undervisningstid: 4 timer forelesning per uke (2 x 2 timer). 6 uker med 4 timer laboratoriearbeid per uke. 3
timer introduksjon til laboratoriearbeidet. Laboratorieorakeltjeneste og hjelp til regneøvelser, 2 timer per uke (frivillig).
Innhold:  Forelesning av lærer gjennom hele semesteret. Gjennomgang av regneoppgaver med lærer.
Laboratoriegjennomgang av lærer (obligatorisk). Laboratoriearbeid (obligatorisk). Tilbud om hjelp til laboratorierapport
og regneøvelser ved studentassistenter. Studentene får opplæring i helse, miljø og sikkerhet (HMS) på lab.
Læringsutbytte: Studentene skal forstå grunnleggende kjemiske prinsipper og reaksjoner. De skal kunne navngi enkle
kjemiske forbindelser, og vurdere stoffenes fysikalske og kjemiske egenskaper ut fra deres struktur. Studentene skal være
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i stand til å utføre enkle laboratorieforsøk og rapportere og vurdere resultatene. Emnet skal gi grunnlag for videre studier
i kjemi og andre naturvitenskapelige fag.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Prøvene er satt sammen som følger: Delprøve 1: 1 time, teller 10 % av totalkarakter. Delprøve 2: 1 time, teller
20 % av totalkarakter. Delprøve 3: 1 time, teller 20 % av totalkarakter. Delprøve 4 (sluttprøve, i eksamensperioden): 2
timer, teller 50 % av totalkarakter.

KJM110  Organisk kjemi
Organic Chemistry
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Yngve H. Stenstrøm/ IKBM
Medvirkende lærere: Anne Gravdahl, Hanne Devle, Salima Fjeld, Trond Vidar Hansen, Simen Antonsen, Harrison
Gallantree-Smith.
Startperiode: Augustblokk
Perioder: Augustblokk  Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Laboratoriekurset og felles gjennomgang før øvelsene. NB! ALLE laboratorieøvelser er
obligatoriske.
Forutsatte forkunnskaper:  KJM100 eller tilsvarende grunnleggende kunnskaper i kjemi.
Overlapping og studiepoengreduksjon: KJM210. Full eksamen i KJM210 gir 0 studiepoeng for KJM110.
Strukturert undervisningstid: Vi starter i augustblokka med forelesninger og noen enkle oppgavegjennomganger
(totalt 4 timer pr. uke). I høstparallellen blir det 4 timer forelesning per uke (totalt 40 timer). 4 timer laboratoriearbeid
per uke i 5 uker (totalt 20 timer), og 1 time med felles gjennomgang pr uke i 5 uker. 1 time felles gjennomgang av
oppgaveløsning per uke i 9 uker. Hjelp til oppgaveløsning, 2 timer per uke (starter litt ut i semesteret). Tyngden
av undervisningen vil være i første halvdel av semesteret for lettere å tilpasse undervisningen til KJM210.
Laboratoriearbeidet vil starte etter at vi har gjennomgått det mest grunnleggende av kjemien på forelesningene.
Innhold:  Forelesning av lærer gjennom hele semesteret. Gjennomgang av oppgaveløsning med lærer.
Laboratoriegjennomgang av lærer (obligatorisk). Laboratoriearbeid (obligatorisk). Tilbud om hjelp til laboratorierapport
og regneøvelser ved studentassistenter.
Læringsutbytte: Få en oversikt over de vanligste stoffgruppene innen organisk kjemi og deres nomenklatur
(navnsetting). Få en forståelse for organiske stoffers egenskaper og reaksjonsmønstre (generelle mekanismer). Sette
organisk kjemi inn i en større sammenheng. Kunnskaper: Det forventes at man kan grunnleggende nomenklatur og
begreper innen organisk kjemi. Også noen få navnereaksjoner må kunnes. Kunne anvende denne grunnleggende
kunnskapen på nye problemer. Laboratorieøvelser er en viktig del av dette emnet.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Deleksamen 1, 1 time, teller 15 % av totalkarakter. Deleksamen 2, 1 time, teller 25 % av totalkarakter.
Godkjent laboratoriekurs, teller 10 % av totalkarakter. Slutteksamen, 2 timer, teller 50 % av totalkarakter og gis i andre
halvdel av november.

KJM120  Uorganisk kjemi
Inorganic Chemistry
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Deborah H Oughton/ IPM
Medvirkende lærere: Karl A. Jensen (emneansvarlig laboratoriekurs) , Solfrid Lohne.
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Godkjent journal for 7 laboratorieøvelser. Møte på første forelesning
Forutsatte forkunnskaper:  KJM100 Generell kjemi.
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Strukturert undervisningstid: Forelesninger: 2-4 timer per uke; i alt ca. 30 timer. Kollokvier: 2 timer per uke; i alt ca.
18 timer. Laboratorieøvelser: 6 timer (1 dag) per uke; i alt 42 timer.
Innhold:  Forelesninger: tar utgangspunkt i læreboken som gir en oversikt over den uorganiske kjemien slik
at en termodynamisk betraktningsmåte i størst mulig grad legges til grunn for forståelsen av stabilitets- og
reaksjonsforhold.Kurset vinkles mot naturlig forekommende prosesser i det biogeokjemiske kretsløpet. Kollokvier:
oppgaveløsning knyttet til grunnstoffenes kjemi, slektskapsforhold og periodiske variasjoner i fysiske og kjemiske
egenskaper, for å fremme forståelse av sammenhenger mellom oppbygging, struktur og egenskaper. Laboratorieøvelser:
en målsetting ved øvelsene er å gi praktisk erfaring med kjemien for de viktigste grunnstoffene i form av enkle forsøk
som evalueres og diskuteres. Øvelsene dekker på langt nær feltet uorganisk reaksjonskjemi, som også omfatter
reaksjoner i ikke-vandig miljø, reaksjoner under høy temperatur, høyt trykk, reaksjoner i smelter og krystallisering, samt
elektrokjemiske reaksjoner. I tillegg er uorganisk kjemi mer enn reaksjoner , deres mekanismer, energetikk og kinetikk.
Det er strukturkjemi av gasser, væsker og faste stoffer, de sistnevnte molekylære, glassaktige eller krystallinske, som
studeres med spektra, diffraksjon, magnetiske, elektriske, optiske og andre metoder. Men trender i det periodiske
system forblir de samme enten en arbeider i vandig løsning eller ved høytemperatursyntese. Annen målsetting ved
laboratorieøvelsene er kjemisk problemløsning. Journalskriving er ikke den klassiske med detaljerte beskrivelser, men et
resonnement ledet av gitte spørsmål.
Læringsutbytte: Studenten skal ha en oversikt over den uorganiske kjemien slik at en termodynamisk betraktningsmåte
i størst mulig grad legges til grunn for forståelsen av stabilitets- og reaksjonsforhold. Kunnskap om grunnstoffenes
kjemi, slektskapsforhold og periodiske variasjoner i fysiske og kjemiske egenskaper, og forståelse av sammenhenger
mellom oppbygging, struktur og egenskaper. Innsikt i grunnstoffenes kjemi ut fra grunnleggende kunnskap og forståelse
av prinsipper som forklarer grunnstoffenes eksistens og kjemisk oppførsel, og med denne innsikten koble uorganisk
kjemi til andre naturvitenskaplige fagområder (f.eks. geologi, miljøkjemi, miljøfysikk, mikrobiologi). Kurset vinkles mot
naturlig forekommende prosesser i det biogeokjemiske kretsløpet, og ivaretar på den måten UMBs miljøprofil.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig slutteksamen teller 100% (3,5 timer).
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Utdelt kalkulator. Spesifiserte andre hjelpemidler.

KJM210  Utvidet organisk kjemi
Extended Organic Chemistry
Studiepoeng: 20 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Yngve H. Stenstrøm/ IKBM
Medvirkende lærere: Anne Gravdahl, Hanne Devle, Salima Fjeld, Trond Vidar Hansen, Simen Antonsen, Harrison
Gallantree-Smith.
Startperiode: Augustblokk
Perioder: Augustblokk  Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Laboratoriekurs med godkjent journal, må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
Deltagelse på obligatorisk gjennomgang av laboratorieøvelser. NB! Alle øvelser (10 dager) er obligatoriske!
Forutsatte forkunnskaper:  KJM100, eller tilsvarende grunnleggende kunnskap i kjemi.
Overlapping og studiepoengreduksjon: KJM110, 10 SP. NB! Har du KJM110 fra før, og ønsker mer organisk kjemi,
vennligst ta KJM211.
Strukturert undervisningstid: Vi starter i augustblokka med forelesninger og noen enkle oppgavegjennomganger
(totalt 4 timer pr. uke). I høstparallellen blir det 4 timer forelesning per uke (totalt blir det ca. 60 timer). 4 timer
laboratoriearbeid per uke i 5 uker pluss 6 timer laboratoriearbeid per uke i 5 uker (totalt 50 timer laboratoriearbeide), og
1 time med felles lab.gjennomgang pr uke i 10 uker (5+5). 1 time felles gjennomgang av oppgaveløsning per uke første
del av semesteret, deretter 2 timer felles gjennomgang (kollokvier) av regneøvelser per uke (totalt 10 timer). Hjelp til
regneøvelser: 2 timer per uke (starter litt ut i semesteret). Laboratoriearbeidet vil starte etter at vi har gjennomgått det
mest grunnleggende av kjemien på forelesningene. NB! Alle laboratorieøvelser er obligatoriske dvs. at man må møte på
alle 10 øvelsesdager.
Innhold:  Forelesning av lærer gjennom hele semesteret. Gjennomgang av oppgaveløsning med lærer (kollokvier).
Laboratoriegjennomgang av lærer (obligatorisk). Laboratoriearbeid (obligatorisk). Tilbud om hjelp til laboratorierapport
og oppgaveløsning fra studentassistenter.



Emnebeskrivelser - 428

Læringsutbytte: Få en oversikt over de vanligste stoffgruppene innen organisk kjemi og deres nomenklatur
(navnsetting). Få en forståelse for organiske stoffers egenskaper og reaksjonsmønstre. Få kjennskap til grunnleggende
organisk spektroskopi og organisk laboratorieteknikk, med spesiell vekt på naturstoffer. Få en generell forståelse for
mekanismer i organiske kjemiske reaksjoner. Kunne sette organisk kjemi inn i en større sammenheng, med spesiell
vekt på reaksjonene til de forskjellige funksjonelle gruppene. Være i stand til å sette opp enkle organisk kjemiske
eksperimenter, inkludert enkle synteser. Kunnskaper: Det forventes at man kan grunnleggende nomenklatur og begreper
innen organisk kjemi. Også noen få navnereaksjoner må kunnes. Ferdigheter: For å kunne få en god karakter til slutt må
man dessuten kunne anvende denne grunnleggende kunnskapen på nye problemer. Laboratorieøvelser er en viktig del av
dette emnet.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Deleksamen 1: 1 time, teller 10 % av totalkarakter. Deleksamen 2: 1 time, teller 15 % av totalkarakter.
Godkjent laboratoriekurs teller 15 % av totalkarakter. Skriftlig eksamen med ekstern sensor teller 60 % av totalkarakter.

KJM211  Organisk kjemi påbygning
Organic Chemistry Addition
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Yngve H. Stenstrøm/ IKBM
Medvirkende lærere: Anne Gravdahl, Hanne Devle, Salima Fjeld, Simen Antonsen, Harrison Gallantree-Smith.
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Laboratoriekurs med godkjent journal, må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
Deltagelse på obligatorisk gjennomgang av laboratorieøvelser. NB! ALLE laboratorieøvelser er obligatoriske (5 dager).
Forutsatte forkunnskaper:  KJM110 eller tilsvarende.
Overlapping og studiepoengreduksjon: KJM211 gir 0 studiepoeng hvis tatt sammen med KJM210.
Strukturert undervisningstid: NB! Undervisningen i KJM211 starter i månedskiftet oktober/november. Før dette kan
det være nyttig å følge undervisningen i KJM110. I undervisningsperioden er det 4 timer forelesning per uke (totalt
ca. 20 timer). 6 timer laboratoriearbeid per uke i 5 uker (totalt ca. 30 timer), 1 time felles lab.gjennomgang i 5 uker. 2
timer felles gjennomgang av regneøvelser per uke (totalt 10 timer) siste halvdel. Hjelp til oppgaveløsning, 2 timer per
uke. Tyngden av undervisningen vil være i andre halvdel av semsteret for lettere å tilpasse den til KJM110. NB! Alle
laboratorieøvelser er obligatoriske dvs. at man må møte på alle 5 øvelsesdager.
Innhold:  Forelesninger av lærer. Oppgaveløsning med lærer. Laboratoriegjennomgang av lærer (obligatorisk).
Laboratoriearbeid (obligatorisk). Tilbud om hjelp til laboratorierapport og oppgaveløsning ved studentassistenter. Merk
at emnet først starter sent i oktober.
Læringsutbytte: Få kjennskap til grunnleggende organisk spektroskopi og organiske laboratorieteknikker med spesiell
vekt på naturstoffer. Få en generell forståelse for mekanismer i organisk kjemiske reaksjoner. Kunne sette organisk
kjemi inn i en større sammenheng med spesiell vekt på reaksjoner til de forskjellige funksjonelle gruppene. Være i stand
til å sette opp enkle organisk kjemiske eksperimenter inkludert enkle synteser. Kunnskaper: Det forventes at man kan
grunnleggende noemenklatur og begreper innen organisk kjemi. Også noen få navnereaksjoner må kunnes. Ferdigheter:
For å kunne få en god karakter til slutt må man dessuten kunne anvende denne grunnleggende kunnskapen på nye
problemer. Laboratorieøvelser er en viktig del av emnet.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig eksamen (3,5 t) med ekstern sensor. Labkurset vil telle 10%

KJM230  Fysikalsk kjemi
Physical Chemistry
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Morten Sørlie/ IKBM
Medvirkende lærere: Anne Gravdahl, Roland Kallenborn.
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Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Laboratorieøvelser og opptil to innleveringsoppgaver.
Forutsatte forkunnskaper:  Generell kjemi tilsvarende KJM100.
Overlapping og studiepoengreduksjon: 10 studiepoengs reduksjon med det tidligere emnet KJM130.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: 26 timer, 2 timer per uke. Kollokvier: 26 timer, 2 timer per uke.
Laboratorieøvelser: 25 timer, 5 dager à 5 timer.
Innhold:  Perfekte og relle gasser. Termodynamikkens første lov. Termodynamikkens andre lov. Termodynamikkens
tredje lov. Fasegrenser og faseoverganger. Fasediagrammer. Likevekt. Elektrokjemi. Kinetikk. Prinsipper i
kvantemekanikk.
Læringsutbytte: Emnet er delt inn i tre deler; kinetikk, termodynamikk og enkel kvantemekanikk. I
termodynamikkdelen skal studenten ha kunnskap om og forståelse for de prinsipper som ligger til grunn for spontane
fysiske og kjemiske prosesser. Kunnskapen og forståelsen skal kunne benyttes til å tolke og begrunne utleverte
eksperimentelle data og forutsi utfallet av en prosess når eksperimentelle betingelser er gitt for et definert system. I
kinetikkdelen skal studenten kunne bestemme reaksjonsorden og hastighetsloven for en kjemisk reaksjon og benytte
dette til å formulere en reaksjonsmekanisme for den beskrevne prosessen. I laboratoriekurset skal studenten kunne
benytte de teoretiske prinsippene, som de har lært, i praktiske forsøk til å bestemme termodynamiske og kinetiske verdier
for fysiske og kjemiske prosesser. I tillegg vil det gis en kort introduksjon til kvantemekanikkens prinsipper.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Avsluttende skriftlig prøve, 3,5 timer, teller 100 %.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen:  Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

KJM240  Analytisk kjemi
Analytical Chemistry
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Elin Lovise Gjengedal/ IPM
Medvirkende lærere: Roland Kallenborn (IKBM; foreleser kromatografi), Karl Andreas Jensen, Solfrid Lohne.
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Godkjent journal; 7 laboratorieøvelser.
Forutsatte forkunnskaper:  KJM100 Generell kjemi.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: 4 timer per uke; i alt ca. 30 timer. Laboratorieøvelser: 6 timer (1 dag) per
uke; i alt 42 timer.
Innhold:  Forelesninger: Tar utgangspunkt i læreboka samt egne kompendier som gir en oversikt over emnet og
teoretisk bakgrunn for aktuelle metoder. Laboratorieøvelsene vinkles mot naturlig forekommende prosesser i det
biogeokjemiske kretsløpet. Øvelsene gir en innføring gjennom praktisk erfaring i først og fremst uorganisk analytisk
kjemi fra prøvetaking til analyse. Laboratorieøvelsene omfatter både tradisjonelle og moderne analysemetoder. En annen
målsetting ved laboratorieøvelsene er å lære å føre journalen som en vitenskaplig artikkel.
Læringsutbytte: Tilegne seg en bred oversikt i først og fremst uorganisk analytisk kjemi fra prøvetaking til analyse.
Studentene skal gjennom laboratorieøvelser lære kritisk vurdering av feilkilder og usikkerhet i analysene som påvirker
tolking av data. Kunnskap om prøvetaking samt prøveprepareringsmetoder og separasjons-teknikker. Kunnskap
om kvalitetskontroll med særlig vekt på validering av metoder. Kunnskap om og forståelse av prinsipper for flg.
analysemetoder: Gravimetri og titreranalyse. Titrimetriske metoder (nøytralisering felling, kompleks, elektrokjemiske
metoder, redokstitreringer og potensiometriske metoder). Spektroskopiske metoder (molekylær absorpsjonspektroskopi
samt atomspektroskopi basert på absorpsjon og emisjon). Gass og væskekromatografiske metoder. Kunne velge den mest
hensiktsmessige prøvetaking, forbehandling og analysemetode ut fra krav til nøyaktighet, evt. kunnskap om prøvens
sammensetning og økonomiske rammer. Vurdere kvalitet i analysedata. Kurset vinkles mot naturlig forekommende
prosesser i det biogeokjemiske kretsløpet, og ivaretar på den måten UMBs miljøprofil.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig slutteksamen (3,5 timer).
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen:  Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.
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KJM310  Kromatografi
Chromatography
Studiepoeng: 10 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Dag Ekeberg/ IKBM
Medvirkende lærere: Hanne Devle, Roland Kallenborn.
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: For å få delta på dette kurset, må alle studentene gjenomføre en test, der alle spørsmål må
besvares riktig.
Forutsatte forkunnskaper:  Generell kjemi, KJM100 eller tilsvarende, Organisk kjemi, KJM210 eller tilsvarende,
Analytisk kjemi, KJM240, eller tilsvarende.
Strukturert undervisningstid: 2 t forelesninger/uke, ca. 60 timer selvstendig laboratoriearbeid fordelt utover
høstsemesteret.
Innhold:  Forelesninger. Laboratoriearbeid med påfølgende rapportskriving.
Læringsutbytte: Studenten skal kunne vurdere anvendelsen av ulike separasjonsmetoder (f.eks. HPLC, GC), og
gjennomføre separasjon av organiske forbindelser vhja. GC, LC, diverse kolonner, vurdere alternative detektorer og
tolke resultater. Studenten skal tilegne seg dybdekunnskap og innsikt innen kromatografisk teori, og kunne utføre
praktiske oppgaver innen forskjellige separasjonsprinsipper. Ved selvstudium på laboratoriet og ved teoretisk studium
av faget, vil studenten få kompetanse til å vurdere metoder opp mot hverandre, og en grunnleggende forståelse for
kvantitative resultater som f.eks. er relatert til forurensning av mat og miljø. Studentene skal lære hvordan man
forbereder og presenterer teknisk og vitenskapelig informasjon, både muntlig og skriftlig. De vil lære seg å tenke kritisk,
og løse komplekse og multidisiplinære problemer, i tillegg til å tolke aktuell forskningslitteratur.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig ekseman (3,5 timer) består av flere hovedspørsmål hvor kandidtaen skal vise forsåelse og bruken av
faget.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen:  Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

KJM311  Organisk spektroskopi
Organic Spectroscopy
Studiepoeng: 10 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Yngve H. Stenstrøm/ IKBM
Medvirkende lærere: Dag Ekeberg.
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Deleksamenen er obligatorisk. Denne vil bli arrangert i slutten av april. Studenten må ha
bestått karakter (E eller bedre) på denne for å få gå opp til avsluttende eksamen.
Forutsatte forkunnskaper:  KJM210 eller KJM211 eller tilsvarende grunnkurs i organisk kjemi, som inkluderer
kunnskap om funksjonelle grupper og grunnleggende organisk spektroskopisk kjemi.
Strukturert undervisningstid: 22 forelesningstimer fordelt på 4 timer pr. uke, deretter 26 timer oppgaveløsning fordelt
med 4 timer pr. uke. Deleksamen i slutten av april.
Innhold:  Forelesning av lærer første del av semesteret. Gjennomgang av oppgaver med lærer i samarbeide med
studentene i andre del av semesteret.
Læringsutbytte: Få inngående kunnskaper om organisk spektroskopiske metoder, spesielt UV/synlig, IR, NMR (spesielt
1H og 13C) og MS. Få en god forståelse av deres anvendelse og kunne bruke metodene på en selvstendig måte, til
strukturoppklaring av ukjente organiske forbindelser. Det blir spesielt lagt vekt på naturstoffer. KUNNSKAPER: Man
skal kunne de mest grunnleggende begrepene innen organisk spektroskopi. I tillegg bør man kunne tolke enkle spektre
uten bruk av hjelpemidler. FERDIGHETER: Man skal lære å finne frem i alle type hjelpemidler slik at man på best
mulig måte kan løse komplekse problemer (komplekse spektra).
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Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Deleksamen (skriftlig): 25 % av totalkarakter. Skriftlig eksamen med ekstern sensor (3,5 t): 75 % av
totalkarakter.

KJM312  Naturstoffkjemi
Natural Product Chemistry
Studiepoeng: 10 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Trond Vidar Hansen/ IKBM
Medvirkende lærere: Yngve Stenstrøm.
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Forutsatte forkunnskaper:  Grunnleggende organisk kjemi tilsvarende KJM210.
Strukturert undervisningstid: Tre timer per uke. Til sammen 30 timer forelesninger og 14 timer oppgavegjennomgang.
Innhold:  Forelesninger av lærer gjennom hele semesteret. Felles oppgavegjennomgang.
Læringsutbytte: Studentene vil få en inngående kjennskap til de viktigste stoffklassene innenfor naturstoffer. Spesielt
karbohydrater, fettsyrer, terpener, fenoler og alkaloider vil bli gjennomgått i forelesningene og kollokviene. Studentene
skal kjenne til både strukturer, karakteristiske biologiske egenskaper ved stoffklassene og viktigste kilder, men
også biosyntetiske prinsipper vil være sentralt i kurset. Noen eksempler på isoleringsmetoder, karakterisering og
renhetsanalyser vil også bli gjennomgått.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: 3,5 timer skriftlig eksamen. Dersom antall eksamensoppmeldte er 7 eller færre, vil det gis muntlig eksamen.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

KJM313  Massespektrometri
Mass Spectrometry
Studiepoeng: 10 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Dag Ekeberg/ IKBM
Medvirkende lærere: Roland Kallenborn.
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: 
Forutsatte forkunnskaper:  Generell kjemi, KJM100 eller tilsvarende, Organisk kjemi, KJM210 eller tilsvarende,
Analytisk kjemi, KJM240 eller tilsvarende, Fysikalsk kjemi, KJM230 eller tilsvarende.
Overlapping og studiepoengreduksjon: 10 sp reduksjon for de som har tatt KJM410.
Strukturert undervisningstid: 2 timer forelesninger per uke.
Innhold:  Emnet tar bl.a. for seg følgende typer massespektrometre: sektor-, quadrupol-, time of flight- og ion cyclotron
resonans-instrumenter. Kurset inneholder tolkning av massespektra, og hvilken type ioniseringer som benyttes til
forskjellige typer analyser.
Læringsutbytte: Studentene vil få både teoretisk og praktisk bakgrunn for anvendelse av massespektrometri, som bl.a.
GC-MS, MALDI-MS og LC-MS. De vil være istand til å benytte massespektrometri til identifikasjon av organiske
og biologiske forbindelser. Kandidatene vil få kjennskap til de forskjellige teknikkene som separerer ionener i et
massespektrometer, som feks. kvadrupol Q), sektorinstrument (B og ESA), TOF, ionefelle og FT-ICR. Spektertolkning
er et meget sentalt emne i kurset og studentene må bruke tid på spektertolkning. Studentene skal kunne teoriene for de
forskjellige fragmenteringene av ulike forbindelser ved forskjellige ionisasjonsmetoder.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig eksamen, 3,5 timer, teller 100 %.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen:  Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.
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KJM314  Anvendt organisk analytisk kjemi
Applied Organic Analytical Chemistry
Studiepoeng: 10 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Roland Kallenborn/ IKBM
Medvirkende lærere: Dag Ekeberg, Morten Sørlie, Yngve Stenstrøm; Laura Röhler
Emnet tilbys første gang: VÅR  2013
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Prosjekt/Laboratorierapport og faglig foredrag som presenteres i plenum.
Forutsatte forkunnskaper:  Kurset bygger på kunnskap som formidles gjennom KJM310 \"Kromatografi\" og/eller
KJM313 \" Massespektrometri\", eller tilsvarende emner.
Strukturert undervisningstid: 4 timer med forelesninger/kollovier og 6 timer laboratorieøvelser per uke.
Innhold:  Kurset skal bl.a. ta for seg en rekke anvendelsområder for organisk analytisk kjemi: - HPLC, kolonne
kromatografi etc., for opprensing og isolering av organiske stoffer. - GC/MS og GC/ECD: innen miljøkjemi og
bestemmelse av miljøgifter. - LC/MS GC/MS og GC/FID: for produktkontroll i tekniske anvendelser og syntese. - LC/
MS, GC/MS: for resning og produktkontrol innen legemiddelproduksjon. Kritisk metodevalidering og kvalitetskontroll
vil være en integrert del av både forelesninger og praktiske øvelser.
Læringsutbytte: Grunnlegende kunnskap om den praktiske anvendelsen av organisk-analytiske metoder som
et viktig verktøy i en rekke applikasjoner vil formidles. Bruksområder som teknisk kontroll, produktkontroll,
legemiddelproduksjon, miljøkjemi og medisinsk kjemi vil inkluderes. Kurset vil bruke både forelesninger og praktiske
øvelser som pedagogiske hjelpemidler, for å formidle kunnskapen til studentene. Standardmetoder innen kvantitativ,
organisk analytisk kjemi skal brukes og benyttes (GC/MS, GC/ECS, GC/FIS, LC/MS etc). I tillegg skal en del
opprensningsmetoder og teknikker introduseres (GPC/SEC, Ionebytter-kromatografi, Silica, Aluminiumoksid-basert
kromatografi). Etter gjennomføring av kurset skal kandidatene ha kunnskap om og kjennskap til de forskjellige
teknikkene i opprensing og kvantifisering av ukjente forbindelser, ved hjelp av organisk-analytiske metoder.
Kromatogram-tolkning og prosedyrer for kvantifisering av ukjente forbindelser er et meget sentralt emne i kurset, og
kandidatene må bruke tid på datatolkning. Studentene skal kunne validere ulike analytiske metoder, og skal være i stand
til å utvelge egnede metoder innen organisk analytisk kjemi, for å oppnå ønskede resultater.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: 3 timer skriftlig eksamen, teller 60%, og skriftlig rapport, teller 40%.

KJM340  Instrumentell uorganisk analyse
Instrumental Inorganic Analysis
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Elin Lovise Gjengedal/ IPM
Medvirkende lærere: Y. Thomassen, O.-C. Lind, K. A. Jensen, S. Lohne.
Startperiode: Augustblokk
Perioder: Augustblokk  Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Godkjent journal; de 4 rapportene som ikke er karaktergivende.
Forutsatte forkunnskaper:  KJM240 Analytisk kjemi.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: 4 timer per uke; i alt ca. 30 timer. Laboratorieøvelser: 6 timer (1 dag) per
uke; i alt 42 timer.
Innhold:  Forelesninger: tar utgangspunkt i lærebok, vitenskaplige artikler samt egne kompedium som gir en oversikt
over emnet og teoretisk bakgrunn for aktuelle metoder. Laboratorieøvelsene vinkles mot naturlig forekommende
prosesser i det biogeokjemiske kretsløpet. Laboratorieøvelsene omfatter både tradisjonelle og moderne analysemetoder.
Læringsutbytte: Studenten tilegner seg en oversikt over grunnleggende prinsipper for avanserte metoder og bruk
av moderne instrumenter/kombinasjon av teknikker i uorganisk analytisk kjemi. Kunnskap om og forståelse av
prinsipper for prøveopparbeidelse og analysemetoder basert på atomspektroskopi (atomabsorpsjon-, atomemisjon-,
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atomfluorescence-, atommasse-, atomrøntgen-spektrometri), dessuten teknikker for bestemmelse av grunnstoffenes
tilstandsformer og isotopforhold. Kunne velge den mest hensiktsmessige analysemetode ut fra krav til nøyaktighet, evt.
kunnskap om prøvens sammensetning og økonomiske rammer. Vurdere kvalitet i analysedata. Laboratorieøvingene
vinkles mot naturlig forekommende prosesser i det biogeokjemiske kretsløpet, og ivaretar på den måten UMBs
miljøprofil.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: 3 av 7 laboratorierapporter teller karaktervekt 1/3. Muntlig slutteksamen karaktervekt 2/3. Alle deler må være
bestått.

KJM350  Stråling og radiokjemi
Radiation and Radiochemistry
Studiepoeng: 10 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Lindis Skipperud/ IPM
Medvirkende lærere: Brit Salbu, Ole Chr. Lind, Deborah H. Oughton, Marit Nandrup Pettersen, Tove Loftaas m.flere.
Startperiode: Augustblokk
Perioder: Augustblokk  Høstparallell  
Forutsatte forkunnskaper:  KJM100, KJM120
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: 22 timer. Laboratorieøvelser: 6 øvelser: 30 timer. Journalskriving og
oppfølging.
Innhold:  Forelesninger: Radioaktive nukliders egenskaper inklusivt halveringstid, stråletyper, og radiotoksitet,
strålingens biologiske effekter og strålevern, bruk av enkle målemetoder. Laboratorieøvelser: Tracermetoder og bruk av
enkle målemetoder for alfa, beta og gammastråling til kvalitativ og kvantitativ analyse. Eventuell repetisjon av stoff som
fremstår som vanskelig.
Læringsutbytte: Studentene skal ha oversikt over radionukliders egenskaper og radioaktiv stråling, bruk av radioaktive
tracere og enkle målemetoder samt strålevern. Kurset gir tillatelse til bruk av åpne ioniserende strålekilder. Studentene
skal etter kurset: Studentene skal forstå radioaktive nukliders egenskaper inklusivt halveringstid, stråletyper,
radiotoksisitet og ha innsikt i strålingens biologiske effekter og effektivt strålevern. Studentene skal være i stand til å
benytte enkle tracermetoder og enkle målemetoder for alfa-, beta- og gamma-stråling til kvalitativ og kvantitativ analyse
anvendt til forskningsoppgaver. Studentene skal ha tilstrekkelig kunnskap om radioaktive stoffer og strålevern slik at
studentene blir godkjent som brukere av ioniserende kilder som de kan anvende i sine forskningsoppgaver. Studentene
skal forstå at radioaktivitet er et fenomen som mennesker alltid har vært utsatt for, at radioaktivitet kan benyttes til gode
formål (kreftterapi) og at tiltak kan iverksettes for å redusere uønskede virkninger av radioaktiv stråling. Kunnskap er
viktig for å redusere unødig angst og uro knyttet til radioaktivitet hos befolkningen. Studentene skal lære hvordan man
forbereder og presenterer teknisk og vitenskapelig informasjon, både muntlig og skriftlig. De vil lære seg å tenke kritisk,
og løse komplekse og multidisiplinære problemer, i tillegg til å tolke aktuell forskningslitteratur.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Lab-rapporter/lab journaler (6 øvelser, må være godkjent før slutteksamen) og skriftlig 3-timers slutteksamen.
Lab-rapporter teller 50%. Skriftlig slutteksamen (3 t) teller 50%. Begge deler må være bestått for å bestå kurset.

KJM351  Experimental Radioecology
Eksperimentell radioøkologi
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: Ole Christian Lind/ IPM
Teachers: Deborah H. Oughton, Lindis Skipperud, Tove Loftaas, Marit Nandrup Pettersen.
Start term: Autumn parallel
Terms: Autumn parallel  
Prerequisites:  KJM100.
Credit reduction: 5 credits against KJM353
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Type of course: Lectures: 40 hours. Laboratory exercises: 24 hours. Case study: 4 hours. Laboratory demonstrations: 2
hours. Own effort (self study, hand-in laboratory report, semester thesis). Guided semester thesis: time used depends on
the individual.
Contents: Lectures: Radioecology and the transport and mobility of radioactive substances in various ecosystems.
Radioactive sources and species (speciation) and the use of advanced methods in radioecology. Laboratory exercises:
Sources and radioactive particles (electron microscopy). Radiochemical separation methods, various tracer techniques
and advanced measurement methods including particle characterisation and mass spectrometric techniques. Speciation,
mobility and biological uptake. Semester thesis: An independently chosen topic.
Learning outcomes: The students are expected to have an overview over radioecology and be able to conduct
experimental radio-ecological studies. The course gives a thorough introduction to radiochemistry including
tracer techniques, radiochemical separation techniques as well as advanced measurement methods that are used in
radioecology. In addition to radioactive sources, the course also focuses on species (speciation), transport, mobility,
biological uptake and the effect of radiation as well as assessment of environmental impact and risks related to
radioactive contamination. The students will have knowledge of radioactive sources and understand the transport of
radioactive substances in various ecosystems, understand the basis for environmental impact and risk assessments and
be become able to conduct radioecological studies using tracer techniques, radiochemical separation techniques and
advanced measurement methods. The students will have insight in environmental impact and risk assements and the use
of effective countermeasures, i.e. competence that is needed within national preparedness associated with radioactive
contamination. The students will learn and obtain experience with how to prepare and deliver effective oral and written
presentations of technical information and scientific results. They will learn to think critically and solve complex and
multidisciplinary problems, as well as learn to accurately interpret current research literature.
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: A-F
Assessment methods: The laboratory journal counts 1/4. The project report counts 1/4. Final written examination (3.5
hours) counts 2/4. All parts of the exam must be passed.

KJM352  Stråling og radiokjemi
Radiation and Radiochemistry
Studiepoeng: 5 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Lindis Skipperud/ IPM
Medvirkende lærere: Brit Salbu, Ole Chr. Lind, Deborah H. Oughton, Marit Nandrup Pettersen, Tove Loftaas m.flere.
Startperiode: Augustblokk
Perioder: Augustblokk  Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Alle 3 laboratorieøvelsene og innlevering av laboratoriejournaler er obligatoriske.
Rapportene/journalene må alle være innlevert og vurdert bestått for å kunne gå opp til eksamen.
Forutsatte forkunnskaper:  KJM100, KJM120
Overlapping og studiepoengreduksjon: 5 studiepoeng reduksjon mot KJM350
Innhold:  Forelesninger: Radioaktive nukliders egenskaper inklusivt halveringstid, stråletyper, og radiotoksisitet,
strålingens biologiske effekter og strålevern, bruk av enkle målemetoder. Laboratorieøvelser: enkle tracermetoder og
bruk av enkle målemetoder for alfa, beta og gammastråling til kvalitativ og kvantitativ analyse. Eventuell repetisjon av
stoff som fremstår som vanskelig.
Læringsutbytte: Studentene skal ha oversikt over radionukliders egenskaper og radioaktiv stråling, bruk av radioaktive
tracere og enkle målemetoder samt strålevern. Kurset gir tillatelse til bruk av åpne ioniserende strålekilder. Studentene
skal etter kurset: Studentene skal forstå radioaktive nukliders egenskaper inklusivt halveringstid, stråletyper,
radiotoksisitet og ha innsikt i strålingens biologiske effekter og effektivt strålevern. Studentene skal være i stand til å
benytte enkle tracermetoder og enkle målemetoder for alfa-, beta- og gamma-stråling til kvalitativ og kvantitativ analyse
anvendt til forskningsoppgaver. Studentene skal ha tilstrekkelig kunnskap om radioaktive stoffer og strålevern slik at
studentene blir godkjent som brukere av ioniserende kilder som de kan anvende i sine forskningsoppgaver. Kunnskap er
viktig for å redusere unødig angst og uro knyttet til radioaktivitet hos befolkningen.
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Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Lab-rapporter/lab journaler (3 øvelser, må være godkjent før slutteksamen) og skriftlig 3-timers slutteksamen.
Eksamen er karaktergivende, men begge deler må være bestått for å bestå kurset.

KJM353  Radioecology
Radioøkologi
Credits: 5 Language:  English
Staff/institute: Ole Christian Lind/ IPM
Teachers: Brit Salbu, Deborah Oughton, Lindis Skipperud, Marit Nandrup Pettersen, and others
Start term: Autumn parallel
Terms: Autumn parallel  
Mandatory activities: Laboratory exercises and hand-in laboratory report.
Prerequisites:  KJM100
Credit reduction: 5 credits against KJM351
Type of course: Lectures: 40 hours. Laboratory exercises: 24 hours. Case study: 4 hours. Laboratory demonstrations: 2
hours.
Contents: Lectures: Radioecology and the transport and mobility of radioactive substances in various ecosystems.
Radioactive sources and species (speciation) and the use of advanced methods in radioecology. Laboratory
demonstrations: Sources and radioactive particles (electron microscopy). Radiochemical separation methods, various
tracer techniques and advanced measurement methods including particle characterisation and mass spectrometric
techniques. Speciation, mobility and biological uptake.
Learning outcomes: The students are expected to have an overview over radioecology and be able to conduct
experimental radioecological studies. The course gives a thorough introduction to radiochemistry including tracer
techniques, radiochemical separation techniques as well as advanced measurement methods that are used in
radioecology. In addition to radioactive sources, the course also focuses on species (speciation), transport, mobility,
biological uptake and the effect of radiation as well as assessment of environmental impact and risks related to
radioactive contamination. The students will have knowledge of radioactive sources and understand the transport of
radioactive substances in various ecosystems, understand the basis for environmental impact and risk assessments and
be become able to conduct radioecological studies using tracer techniques, radiochemical separation techniques and
advanced measurement methods. The students will have insight in environmental impact and risk assements and the use
of effective countermeasures, i.e. competence that is needed within national preparedness associated with radioactive
contamination. The students will learn and obtain experience with how to prepare and deliver effective oral and written
presentations of technical information and scientific results. They will learn to think critically and solve complex and
multidisciplinary problems, as well as learn to accurately interpret current research literature.
Methods of examination: Final Written exam Grading: A-F
Assessment methods: Final written examination counts 100%(3.5 hours). The exam is divided ito 3 parts. All parts of
the exam must be passed to pass the exam.
Examination aids: Simple calculator, no other examination aids

KJM360  Assessing Risk to Man and Environment
Vurdering av helse- og miljørisiko
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: Deborah H Oughton/ IPM
Teachers: Per Strand, Brit Salbu, Ole Christian Lind, Lindis Skipperud.
Start term: June block
Terms: June block  
The course is offered:  Even years
Mandatory activities: Field work.
Prerequisites:  KJM350/KJM352
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Type of course: Lectures: 30 hours. Model and tool training/demonstrations: 20 hours. Seminars/Presentation of thesis:
10 hours. Independent study: 240 hours.
Contents: Effects of environmental stressors on man and the environment. The course will use ionising radiation as
a case study, but will cover protection and assessment approaches for any environmental pollutant, and students can
choose their own stressor for their case study. Thus the course will be relevant for students within radioecology and
other areas of ecotoxicology as it will enable them to put the models and approaches for assessing radiation in to contect
with other environmental stressors as well as the protection of man from ionising radiation. Themes: Biological effects,
hazard characterisation, dose # effect relationship, dose-models, RBE, biological endpoints, cancer, dose to biota,
ecotoxicology, micro-dosimetry. Ecological Impact and Risk Assessment: Environmental risk, risk characterization,
species sensitivity distribution, population dynamics. Countermeasures and remediation. Environmental ethics:
philosophy and principles. ALARA and BAT principles, international politics and conventions Field Course: Studies of
radionuclides in terrestrial, freshwater and marine ecosystems, sampling and environmental radiation monitoring.
Learning outcomes: Understand the basis for evaluations of the ecological impact of pollutants on man and the
environment. Understand the links between science and policy in the management of pollutants. The course will use
ionising radiation as a case study to illustrate the various methods and approaches for assessing the effects and impacts
of environmental stressors. But the approaches and methods are generic, and can apply to any environmental pollutant,
and students can choose their own stressor for their case study. Thus the course will be relevant for students within both
radioecology and environmental chemitsry and ecotoxicology. For radioecologies it will enable them to put the models
and approaches for assessing radiation in to contect with other environmental stressors as well as the protection of man
from ionising radiation.
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: A-F
Assessment methods: The semester assignment counts 50% and the written exam counts 50% of total. Both parts must
be passed.

KJM410  Organisk massespektrometri (MS)
Organic Mass Spectrometry (MS)
Studiepoeng: 10 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Dag Ekeberg/ IKBM
Medvirkende lærere: Roland Kallenborn.
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Semesteroppgave.
Forutsatte forkunnskaper:  Generell kjemi tilsvarende KJM100. Organisk kjemi tilsvarende KJM210. Analytisk kjemi
tilsvarende KJM240.
Overlapping og studiepoengreduksjon: Det gis reduksjon med 8 studiepoeng for studenter som har tatt KJM313.
Strukturert undervisningstid: 2 timer forelesnger pr. uke.
Innhold:  Kurset skal bl.a. ta for seg følgende typer massespektrometre: sektor-, quadrupol-, time of flight- og ion
cyclotron resonans-instrumenter. Emnet inneholder tolkning av massespektra, og hvilke typer ioniseringer som benyttes
til forskjellige typer analyser.
Læringsutbytte: Studentene vil få både teoretisk og praktisk bakgrunn for anvendelse av massespektrometri, som
bl.a. GC-MS, MALDI-MS og LC-MS. De vil være i stand til å benytte massespektrometri til identifikasjon av
organiske og biologiske forbindelser. Kandidatene vil få kjennskap til de forskjellige teknikkene som separerer ionener
i et massespektrometer, som feks. kvadrupol Q), sektorinstrument (magnet og ESA), TOF, ionefelle og FT-ICR.
Spektertolkning er et meget sentalt emne i kurset og studentene må bruke tid på spektertolkning. Studentene skal kunne
teoriene for de forskjellige fragmenteringene av ulike forbindelser ved forskjellige ionisasjonsmetoder.
Eksamensform: Avsluttende Muntlig Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Avsluttende muntlig eksamen.
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KLIMA100  Klimaendringer, forskning og samfunnskonsekvenser
Climate Change, Research and Societal Impacts
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Cecilie, Rolstad Denby/ IMT
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Emnet tilbys:  Annet - Emnet tilbys ved minimum 10 påmeldte studenter og tilstrekkelig ressurstilgang på instituttet.
Obligatoriske aktiviteter: Øvelser, gruppeoppgaver og seminarserie
Innhold:  Det vil gis en populærvitenskaplig introduksjon til grunnleggende prosesser ved jordas fysiske klima,
hvor sentrale begreper er karbonkretsløp, energibalanse, stråling, drivhusgasser og drivhuseffekt, klimapådriv og
tilbakekoblinger, atmosfære og sirkulasjonsmønstre, havstrømmer og dypvannsdannelse. Klimavariasjoner på
forskjellige tidsskalaer presenteres, som El Nino/El Nina, og Milankovitch sykluser, som er periodiske endringer
i astronomiske parametre som medfører is- og mellomistider. Hvilke data har gitt oss kjennskap til tidligere tiders
istider? Hvor lenge har man målt temperatur? Hvorfor er modeller av fremtidens klima usikre? Et utvalg av tema innen
samfunnsmessige konsekvenser av klimaendringer relatert til UMBs forskningsaktiviteter vil introduseres. Oppgaver
i kurset er basert på uviversitetenes samfunnsansvar: forskning, undervisning, innovasjon og populærvitenskaplig
formidling.
Læringsutbytte: Kurset skal gi studentene en populærvitenskaplig innføring i jordens fysiske klimasystem og -
endringer, og samfunnsmessige konsekvenser av klimaendringer. Målsetningen med kurset er å gi studentene et
innblikk i forskning om jordens fysiske klima, for å kunne følge klimadebatten og kunne reflektere over hvilke
samfunnsmessige utfordringer eventuelle klimaendringer vil medføre i framtiden. Studentene vil også få et innsyn i
forskningsaktivitetene relatert til klima som foregår ved de forskjellige instituttene ved UMB, og eksternt. Forskere
fra UMB og eksternt vil gjennom en seminarserie presentere forskning som er relevant for kunnskap om jordens
fysiske klima og samfunnsmessige konsekvenser av klimaendringer. Aktuelle tema vil variere, men eksempelvis innen
fornybar energi, miljø-økonomi, matproduksjon, biomasse og CO2 regnskap, landskapsplanlegging, jordobservasjon av
isavsmelting/havstrømmer, og kommunal planlegging/flomberedskap/bygningsteknikk.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: Bestått/ikke bestått

LAD100  Introduksjon til digitale verktøy
Introduction to Digital Tools in Landscape Architecture
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Ramzi Hassan/ ILP
Startperiode: Januarblokk
Perioder: Januarblokk  
Obligatoriske aktiviteter: 80 % av øvingsoppgavene skal leveres inn på slutten av kurset og er grunnlag for
evalueringen av studentene. Gjennomgang ved kursavslutning er obligatorisk. Alle forelesningene er obligatoriske.
Strukturert undervisningstid: Ca 30 % forelesninger og ca 70 % eget arbeid med prosjektoppgaver.
Innhold:  Gjennom forelesninger, demonstrasjoner og praktiske øvelser, vil studenter bli introdusert til grunnleggende
digitale teknikker som skal inkluderes i prosjekter i senere emner. Kurset består av ulike emner av digitale programmer
som representerer den siste utviklingen i dette feltet. Dette kan inkludere: CAD (Computer Aided Design), GIS
(geografiske informasjonssystemer), 3D modellering, Adobe-programmer. Studentene skal lære: - grunnleggende
tegning operasjoner med 2D CAD med (AutoCAD). - forståelse for ulike tegneobjekter. - behandling av kartbase
og utskrift. - grunnleggende visualiseringsteknikker for fotomanipulasjon. - grafisk design og layout ved hjelp av
Adobe-verktøy (Photoshop, Indesign). - grunnleggende GIS-verktøy med forståelse av standardisering av geografisk
informasjon, kart anslag og betydningen av datakvaliteten for bruk i analyse og planlegging. - grunnleggende 3D bruk
verktøy som ville gi det første steget mot 3D-modelllering for prosjketmodellering og visualisering i 3D
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Læringsutbytte: Studentene skal få en kort innføring i ulike digitale visualiserings- og prosjekteringsverktøy for
landskapsplanleggere, samt noe øvelse i digitale teknikker til bruk i planlegging, analyse, design, presentasjon og
tegning.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Individuelle øvingsoppgaver blir evaluert mht. gjennomføring av de prinsipper som blir gjennomgått på
forelesninger.

LAD102  GIS - praktisk introduksjon
GIS - Introduction
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Gunnar Tenge/ ILP
Medvirkende lærere: Håvard Tveite, Terje Gobakken
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Øvingene er obligatoriske
Overlapping og studiepoengreduksjon: GMGI101: studiepoengreduksjon tilsvarende 5 studiepoeng LAD102
(fra høsten 2009 og tilbake i tid): studiepoengreduksjon tilsvarende 5 studiepoeng NATF150: studiepoengreduksjon
tilsvarende 4 studiepoeng
Strukturert undervisningstid: 26 timer forelesning/foredrag/øvingsforelesninger. 52 timer øvingsarbeid på datasal.
Innhold:  Det legges stor vekt på praktisk bruk av GIS-programvare gjennom øvinger. Øvingene underbygges av
forelesninger som omhandler de mest sentrale delene av det teoretiske grunnlaget for geografisk informasjon og
geografiske data. Viktige elementer: Representasjon av geografisk informasjon i en datamaskin. Standarder. Geografiske
referansesystemer. Datakilder, datafangst og datakvalitet. Operasjoner på geografisk informasjon. Presentasjon av
geografisk informasjon. Enkel analyse av geografiske data.
Læringsutbytte: Studenten skal være i stand til å ta Geografiske InformasjonsSystemer (GIS) i praktisk bruk for enkel
bearbeiding, analyse og presentasjon av stedfestet informasjon. Studenten skal kjenne til de mest sentrale delene av det
teoretiske fundamentet for geografiske informasjonssystemer, og derigjennom ha et grunnlag for å anvende GIS videre i
eget studium.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: 2 timer skriftlig eksamen, ingen hjelpemidler. Bestått/Ikke bestått (grense for bestått: 50 %).
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

LAD103  Kartografi og geodatakilder i planlegging
Cartography and Geodatabases in Planning
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Gunnar Tenge/ ILP
Medvirkende lærere: Einar Hegstad
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Alle øvinger er obligatoriske.
Overlapping og studiepoengreduksjon: APL106: studiepoengreduksjon tilsvarende 5 studiepoeng
Strukturert undervisningstid: 3 timer pr. uke i forelesningsal.
Innhold:  Emnet er todelt. Første del dreier seg om kart og kartografi, andre del dreier seg om nyttige geodatkilder for
planleggere. Mange studenter vil i høstsemesteret også ta LAD102, GIS - Praktisk introduksjon. LAD103 og LAD102 vil
tilsammen gi en god innføring i kart, GIS og nyttige geodakilder for planleggere.
Læringsutbytte: Studentene skal kunne lage kart som kommuniserer på en god måte og ha god kjennskap til
geodatakilder som er relevante for planlegging og eiendomsforvaltning.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: Bestått/ikke bestått
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LAD202  3D Computer Modelling for Landscape Architecture
Datamodellering i 3D i landskapsarkitekturen
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: Ramzi Hassan/ ILP
Teachers: 
Start term: Spring parallel
Terms: Spring parallel  
Mandatory activities: - 80% of course assignmentsexercises. - Final project.
Prerequisites:  LAD101/LAD100,LAA116,LAA214 Or equivalent competence for exchange students
Type of course: The course will introduce a number of topics connected to 3D modelling for landscape design. The
topics are divided into main parts through the semester. Each part is built around lectures and exercises and a final
project assignment. On completion of the course, students will be able to: work with 3D terrain models, perform analysis
and site studies from the terrain, use modelling techniques for creating 3D illustrations, texture a 3D models using
materials and texture maps, render a 3D model with appropriate use of lights/sunlight and camera viewpoints. Expected
total spending time: 300 hours (30% lectures time + practice time at computer lab with supervision. 70% individual
work).
Contents: The course is ideal for Landscape architectural or Planning students who want to learn processes and methods
for using 3D modelling techniques for landscape design process.
Learning outcomes: The course will provide a hands-on experience of basic 3D modelling techniques, using 3D
modelling software packages such as AutoCAD and SketchUp and others for landscape designers. Students will gain
knowledge of basic 3D modelling and visualization techniques. The techniques Introduced in the lectures will be
practiced with through exercises at computer lab which later could be applied to a selected landscape design project. At
the project stage, students could work with a selected case study. The expected final output from student for the course
is the collection of the assignments work, and final project showing how 3D modelling techniques are implemented
through a case study.
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: Pass/Fail
Assessment methods: The final project work and course assignments are evaluated. The project evaluation is presented
in a seminar at the end of the course in the presence of an external examiner.

LAD302  Advanced 3D Tools for Design and Planning
Avanserte 3D-verktøy for design og planlegging
Credits: 5 Language:  English
Staff/institute: Ramzi Hassan/ ILP
Teachers: 
Start term: Autumn parallel
Terms: Autumn parallel  
The course is offered:  Other - Every other Year. Starting from fall-2014
Mandatory activities: Attending lectures + supervision sessions + delivering assignments + presenting final project.
Prerequisites:  LAD101/LAD100, LAA116, LAD202. Or similar competance.
Type of course: The course is based on a combination of lectures, excursions and group work, individual or group
supervision. and consists of a theoretical part, a studio part and a part with introduction into 3D modelling techniques.
After being introduced to a number of 3D digital tools and visualization techniques for design and planning, students
are required to investigate a specific 3D digital tools which could be used afterwards in a design project case. Students
would present first the selected 3D digital tool or approach and the level of expectation. After been able to identify a
3D digital approach, student would be given the possibility to test the selected approach through a case study. Students
would get access to the VR-Lab to test theories and aspects connected to the usage of the 3D digital tool in design
and planning issues. the final outcome expected from a student or group is a presentation of the project case showing
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potentials and possibilities of using the selected 3D digital tool. It\'s also expected to hand-in a writing description of the
investigation process. Expected total spending time: 150 hours (30% lectures time + practice time at computer lab with
supervision. 70% individual work).
Contents: This course is for students who have mastered intermediate digital modelling skills and wish to explore
the new potentials and complications associated with 3D modelling in interaction with landscape, urban systems and
dynamics, architecture and construction. Technologies such as 3D visualizations, animation, and immersive Virtual
Reality will be explored. The emphasis is put on investigation of the added values of using 3D in design. The course
will offer possibilities to work with latest developments in 3D technology and Virtual Reality for collaboration and
communication of design concepts. The Virtual Reality Lab (VR-Lab) will offer an arena for testing and experimenting
of new ways of knowledge-sharing, increasing collaboration, motivation and engaged learning.
Learning outcomes: The course will function as an arena to investigate and work with various topics connected to
the use of 3D modelling and visualizations in design and planning. After introducing the main topic through planned
lectures, students will work individually or in groups with supervision on a selected case study.
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: Pass/Fail
Assessment methods: Students will present their final project work in a seminar at the end of the course in the presence
of an external examiner.

LAFT210  Tegning - et visuelt språk
Drawing - a Visual Language
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Tove Judit Næverdal/ ILP
Medvirkende lærere: Christian Montarou, Lise Farmen. Hennie-Ann Isdahl, Tove Judit Næverdal
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  Vårparallell  
Forutsatte forkunnskaper:  
Strukturert undervisningstid: 12 t. forelesninger. 84 t. øvelser/oppgaver med individuell veiledning. 54 t. øvelser/
oppgaver uten veiledning. Obligatorisk utferd. Alle tegneøvelser må leveres for å få bestått kurs
Innhold:  Formålet med emnet er å utvikle studentenes basis kunnskap i tegning form og farge for å styrke deres visuell
kompetanse og evner . Tegneundervisning vil sikte mot å gi studentene erfaring i hvordan tegning som virksomhet
brukes innenfor ideutvikling og ide formidling. Emnet vil gi strukturert undervisning i diverse tegne teknikker (f.eks
blyant, kull, tegnekritt, akvarell og tusj) og ulike tegnemetoder. Tegneundervisningen vil ha fokus på både skissen,
observasjon gjennom studie, ideutvikling gjennom prosess og abstraksjon og bruk av geometrien som hjelpemiddel i
frihåndstegningen. Emnet vil også gi en grunnleggende kunnskap om farge gjennom både teori og praksis. Undervisning
vil forgå både innenfor tegnesalen og ute i landskapet og nærmiljø, og vil følge en bestemt tematisk forløp. Hvert tema
perioden vil introduseres med foredrag hvor eksemplar av temaet belyses.
Læringsutbytte: Kunnskapsmål: kunne beskrive volum og romlige forhold i 2D og 3D tegning. Kunne bruke
perspektiviske virkemidler, aksonometrisk tegning, plan/oppriss tegning. Grunnleggende komposisjonsprinsipper,
proporsjoner, romforståelse. Ha grunnleggende kunnskap om materialer, redskaper og teknikker. Kjenne til
abstraksjonsprosesser og kunne avdekke karakteristiske trekk. Ferdighetsmål: Kunne anvende tegning som
arbeidsmetode. Oppøve god visuell lesbarhet i tegning. Evne til kreativ problemløsning og personlig uttrykk. Analytisk
tenkning. Generell kompetanse: utvikle estetisk sans og kritisk tenkning. Evne til å drøfte estetiske problemstillinger.
Kreativ problemløsning. Utvikle og stimulere til kreativ tenkning.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: Bestått/ikke bestått

LAFT300 
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LAØ370  Landscape Ecology
Landskapsøkologi
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: Wenche Elisabet Dramstad/ ILP
Teachers: Mari Sundli Tveit
Start term: Spring parallel
Terms: Spring parallel  
Mandatory activities: 80 % attendance/participation. All hand-in assignments.
Prerequisites:  Courses at 200-level in ecology, landscape analysis, or nature management.
Type of course: 25 % lectures and seminars, 35 % self study, 40 % project work.
Contents: Students will be introduced to landscape-ecological concepts through work with field and map data of
real landscapes. They will learn how to measure and quantify landscapes, how to define patches and quantify their
characteristics such as size, shape, edge characteristics, pattern, connectedness etc. Students will then examine the
physics of processes such as habitat fragmentation by using simulations of logging processes in forest ecosystems.
Furthermore, the students will learn about the ecological and human consequences of landscape processes including
fragmentation, connectivity, complementation, supplementation, heterogeneity, grain size, etc. The role of landscape
ecology in wildlife management will be taught in seminars on the effects of landscape structure on wildlife populations
and communities, barriers, wildlife corridors, fauna passages and the theory of metapopulations. Early in the process, the
students will start working on assignments that exemplify landscape-ecological concepts using specific examples related
to the background theories and course literature.
Learning outcomes: - be able to undertake landscape-ecological analysis of mapped data or aerial photographs, -
be able to identify the types of habitat and species that are vulnerable to habitat fragmentation, - be able to evaluate
landscapes, to identify potential corridors and barriers to the movement of people and wildlife, - be able to create
solutions for landscape planning problems based on landscape ecological principles, - be able to demonstrate an
awareness of the limitations of generalising management solutions from one landscape to another.
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: A-F
Assessment methods: 1. Mini projects: Pass/ fail. 2. Oral exam in English: 51 %. 3. Term paper: 49 %.

LNG115 

LNG120 

LNG150  Swahili Intensive Course
Intensivkurs i Swahili
Credits: 5 Language:  English
Staff/institute: Grete Benjaminsen/ Noragric
Teachers: Responsible teacher is to be announced later.
Start term: June block
Terms: June block  
Mandatory activities: Short written essay.
Type of course: 10 lecturing hours per week.
Contents: Engelsk: The course will provide basic introduction to Swahili grammar and vocabulary. Oral exercises will
be prioritised.
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Learning outcomes: Engelsk: The aim is for the students to be able to understand and use everyday language in
a simple communication setting. The course will give them basic knowledge in Swahili and elementary insight in
intercultural communication as preparation for fieldwork in the autumn semester.
Methods of examination: Final Oral exam Grading: Pass/Fail
Assessment methods: 100% oral examination.

LNG240  Academic Writing
Academic Writing
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: William Warner/ Noragric
Teachers: William Warner
Start term: Autumn parallel
Terms: Autumn parallel  Spring parallel  
The course is offered:  Other - The courses is given each autumn and spring parallel
Mandatory activities: Students must attend at least 10 lectures, including the the last. In addition, students must pass
at least 10 weekly assignments, including the 3 final papers: expository, compare and contrast, and argumentative. Final
papers must include at least four scholarly sources and be formatted using EndNote.
Prerequisites:  EDS275 or approval of the instructor
Type of course: 26 hours of lectures and discussions during 13 weeks.
Contents: This course covers the fundamentals of academic writing for both the social and natural (physical) sciences.
Half of the course concentrates on structure; specifically, how to outline expository, argumentative and analytical papers.
The other half focuses on style: how to write clearly, cohesively, and concisely. Re-writing is emphasized. The students
will receive comments on their writing assignments. Class attendance and weekly writing assignments are mandatory.
Learning outcomes: The objective is to help M.Sc. and Ph.D. students develop writing skills for term papers, theses,
and scientific publications.
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: Pass/Fail
Assessment methods: There is no final exam, rather, the student must pass the three final papers (expository, compare
and contrast, and argumentative), which must be submitted in ENGLISH.

LAA110  IMPULS
IMPULS
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Tone Lindheim/ ILP
Medvirkende lærere: Tore Edvard Bergaust, Ingrid M. Ødegård m. fl.
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: 80% tilstedeværelse.
Overlapping og studiepoengreduksjon: 
Strukturert undervisningstid: 30 timer forelesninger, 120 timer øvelser, individuelt og i grupper.
Innhold:  I M P U L S Inspirerende &amp; Motiverende møter innen Planlegging, Utforming, Landskap &amp;
Samfunn Det tilbys foredrag hver annen uke bla med nyskapende representanter fra profesjonen og forvaltningen
med dagsaktuelle tema innenfor forskning og utviklingsarbeid. Emnet er bygget opp over en forelesningsrekke som
arrangeres i undervisnigsperiodene 2. og 4. Forelesningen vil variere fra år til år, slik at de henvender seg som nyheter til
studenter i alle årskull. Arkitekturkritikk og faglig forfatteskap inngår som faste forelesninger.
Læringsutbytte: Kunnskap, Studentene skal ha en oversikt over den faglige debatt i landskapsarkitektur- og
planleggingsfaget. Faglige ferdigheter Oppsøke, vurdere og henvise til relevante kunnskapskilder og fremstille disse
slik at de belyser en problemstilling. skal uttrykke seg skriftlig om et selvvalgt tema, med relasjon til forelesningsrekken
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og sette det inn i en videre faglig kontekst i landskapsarkitektur / landskapsplanlegging. Generell kompetanse Basis for
kritisk reflektere over landskapsarkitekturfaglige teorier, metoder og fagtradisjoner. Emnet gir øvelse i skriving.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: Bestått/ikke bestått

LAA115  Introduksjon til profesjonsstudiet
Introduction to Landscape Architecture I
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Karsten Jørgensen/ ILP
Medvirkende lærere: Kirsten G. Lunde, Christian Montarou, Ingrid M. Ødegård, m. fl.
Startperiode: Augustblokk
Perioder: Augustblokk  Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Gjennomføre 80% av øvelsene. Frammøte på 80 % for ekskursjoner. Alle
innleveringsoppgaver må være levert og godkjent. Gjennomganger er obligatorisk.
Forutsatte forkunnskaper:  Generell studiekompetanse
Overlapping og studiepoengreduksjon: .
Strukturert undervisningstid: Anslagsvis 150-170 timer strukturert tid fordelt på forelesninger, øvelser,
gjennomganger i plenum og ekskursjoner.
Innhold:  Forelesninger som dekker målene for emnet. Temaer i forelesninger blir understøttet med praktiske øvinger og
oppgaver. Ekskursjoner som eksemplifiserer emnets temaer og tydeliggjør fagprofesjonen.
Læringsutbytte: Kunnskap: Studentene skal vise kunnskap om landskapsarkitektoniske, grøntanleggstekniske og
forvaltningsmessige problemstillinger, kjenne bredden i sin fagprofesjon, profesjonens historie/utvikling, fagterminologi,
anleggstyper, stedskvaliteter, opplevelseskvaliteter og estetiske kvaliteter. Ferdighet: Studentene skal kunne innhente
og systematisere relevant kunnskap innenfor områdene nevnt ovenfor &amp;#8211; og anvende denne på praktiske
og teoretiske problemer innenfor landskapsarkitektur, grøntanleggsteknikk og forvaltning og til å begrunne faglige
beslutninger. De skal få øvelse i kritisk tenkning og refleksjon, få en bevissthet om sin profesjons bidrag i samfunnet
og til bærekraftige landskap og forvaltningen av disse, blant annet med tilgjengelighet for alle, universell utforming. De
skal få en grunnleggende materialkunnskap samt grunnleggende kart- og terrengforståelse. Kompetanse: Anvende sine
kunnskaper og ferdigheter i nye situasjoner og bidra til nytenkning og innovasjon
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Flere ulike oppgaver med innleveringer gjennom hele semesteret. Avsluttes med større prosjektoppgave som
også har muntlig presentasjon.

LAA116  Introduksjon i landskapsarkitektur II
Introduction to Landscape Architecture II
Studiepoeng: 15 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Ola Bettum/ ILP
Medvirkende lærere: Christian Montarou, m.fl
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Ekskursjoner og innlevering og godkjenning av alle øvelser og oppgaver, samt
gjennomganger underveis og som avslutning på semesteret.
Forutsatte forkunnskaper:  LAA115
Overlapping og studiepoengreduksjon: .
Strukturert undervisningstid: Strukturert undervisning ca 200 timer: Forelesninger, befaringer, gjennomganger. I
tillegg kommer veiledning individuelt og i grupper, ca 3 timer pr student.
Innhold:  Forelesninger om bylandskapet bl.a tilknyttet forelesnings og seminarrekke i APL 103 , analysemetoder,
konsept og prosjektpresentasjoner. Oppgaver i grupper og individuelt. Innføring i prosjektering og designprosessen.
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Ideutvikling av prosjekter i tegning og modell. Tematiske øvelser (kortoppgaver) i gruppe og individuelt. Øvelser knyttet
til litteraturstudier og litteratursøk. Øvelser og oppgaver i form , tegning og terrengforming.
Læringsutbytte: Studentene skal vise kunnskap om landskapsarkitektoniske problemstillinger og
byplanleggingsrelaterte problemstillinger Studentene skal få grunnleggende kunnskap om bylandskapets struktur og
form, metoder for analyse av bylandskapet og kunnskap om prosjekteringsmetodikk. Studentene utvikler ferdigheter
i bylandskapsanalyse og prosjektutvikling av byrom i ulik kontekst. Studentene skal få øvelse i elementære DAK- og
bilderedigeringsferdigheter, og utvikle form og tegneferdighetene gjennom utvikling av byrom med fokus på romlig
forståelse og konseptutvikling i en overordnet kontekst. Studentene får øvelse i kartforståelse og terrengforming.
Studentene skal utvikle komptanse i å styre eget læringsarbeid ved å utvikle faglig baserte spørsmål herunder kunne
kritisk reflektere over teorier, metoder og fagtradisjoner innenfor landskapsarkitekturen. De skal også utvikle evne til
selvrefleksjon i forhold til eget arbeid
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Flere ulike prosjektoppgaver og tegneoppgaver med innleveringer gjennom hele semesteret. Avsluttes med en
større prosjektoppgave.

LAA207  Universell utforming
Universal Design
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Helena Nordh/ ILP
Medvirkende lærere: 
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Gruppeoppgave
Forutsatte forkunnskaper:  Studentene må ha fullført 1 år på Bachelornivå.
Strukturert undervisningstid: 15 forelesningstimer 10 timer øvelser og gjennomganger 2 timer veiledning 1 dag utferd
Innhold:  Forelesninger, øvingsoppgaver i grupper, ekskursjoner
Læringsutbytte: Studenten skal ha kunnskap om betydningen av begrepet universell utforming. Studenten skal ha
kunnskap om hva slags barrierer ulike former for funksjonsnedsettelse innebærer når man skal delta på en likeverdig
måte for å bo, arbeide og ha fritidsaktiviteter. Han/hun skal ha kunnskap om lov- og regelverk som er relevant for
temaet universell utforming. Studenten kan finne lov-, regelverk og standarder som er relevant for universell ufforming.
Studenten kan bruke relevante metoder for å vurdere universell utforming. Studenten skal kunne analysere og forstå
hvordan ulike fysiske løsninger skaper begrensninger for likeverdig deltaskelse.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Prosjektoppgave i gruppe

LAA210  Fysiske omgivelser - bruk og opplevelser
Physical Environments - Use and Experiences
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Helena Nordh/ ILP
Emnet tilbys første gang: VÅR  2013
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: 2 litteraturseminar 1 observasjonsøvelse
Forutsatte forkunnskaper:  Studenterne må ha fullført 2 år på Bachelor nivå.
Strukturert undervisningstid: Omtrentlige tall: 30 tim forelesninger 5 tim øvelser 10 tim seminarer 10 tim utferder
Innhold:  Kurset er strukturert rundt forelesninger, seminarer og noen få ekskursjoner. Undervisningen er 4 timer i
uken i løpet av vårsemesteret. I tillegg til timeplanlagt tid, forventes studenten å forberede litteraturseminar, foreta en
observasjon øvelse og skrive en gruppeoppgave.



Emnebeskrivelser - 445

Læringsutbytte: Studenten skal ha en forståelse for hvordan vi påvirker og påvirkes av vår fysiske omgivelse (både
naturen og det urbane landskapet). Studenten forventes å ha kunnskap om forskning, teorier og begreper om samspillet
mellom mennesker og fysisk omgivelse. Studenten skal ha kunnskap om hvilke faktorer i den fysiske omgivelsen som
hemmer og fremmer folkehelsen. Videre skal studenten ha en forståelse av menneskelig atferd og kunnskap om ulike
metoder som observasjon, medvirkning, etablert kunnskap, etc. som kan brukes til å kartlegge menneskelig aktivitet.
Studenten skal kunne analysere, evaluere og beskrive utformingen av et sted på grunnlag av en bestemt målgruppe.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Skriftlig langsgående gruppeoppgave og muntlig presentasjon.

LAA211  Hagekunst og landskapsarkitekturteori
The History and Theory of Landscape Architecture
Studiepoeng: 5 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Karsten Jørgensen/ ILP
Medvirkende lærere: Anne Katrine Geelmuyden, Annegreth Dietze-Schirdewahn, Mette Eggen med flere
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Forutsatte forkunnskaper:  LAA115 / LAA116
Overlapping og studiepoengreduksjon: Studentene kan ikke få stp for både LAA111 og LAA211. De som har
LAA111 får fritak for LAA211
Strukturert undervisningstid: Ca 40 - 50 timer forelesning/seminar, ca 30 timer oppgavearbeid med veiledning og ca
60 timer selvstudium/selvstendig arbeid med oppgaver
Innhold:  Emnet er bygget opp med utgangspunkt i forelesninger, seminarer, individuelle oppgaver og gruppeoppgaver.
Det blir gitt en oversikt over hagekunstens og landskapsarkitekturens historier og teorier, og enkelte relevante
temaer som feks aktuelle rehabiliteringsprosjekt blir gjennomgått. Det blir gitt en oversikt over aktuelt lovverk som
Kulturminneloven og Biomangfoldloven samt relevante internasjonale konvensjoner som feks Firenze-charteret.
Begreper og teorier knyttet til bevaring, bruk og utvikling av historiske hager og landskap vil bli diskutert. Oppgavene
omfatter bl.a. utarbeidelse av en søknad om forskningsmidler for historisk analyse av et anlegg.
Læringsutbytte: Kunnskap:Vise innsikt i relevante fag- og profesjonsetiske problemstillinger, samt problemstillinger
knyttet til bærekraft og medvirkningsprosesser. Ved fullført emne skal studentene kunne reflektere over og anvende
landskapsfaglige teorier, metoder og fagtradisjoner knyttet til historiske hager og landskap. Studenten skal videre ha
oversikt over et spekter av hagekunst- og landskapsarkitekturhistoriske grunnkunnskaper som er nødvendige for å kunne
løse landskapsarkitektfaglige problemstillinger knyttet til forvaltning av kulturhistoriske verdier i hager og landskap,
samt innsikt i teorier og metoder som er relevante for landskapsarkitekturfagets anleggshistorie og teoritradisjon, samt
oversikt over samfunnsaktuelle faglige problemstillinger og utfordringer på dette området. Ferdighet: Finne, vurdere og
henvise til fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling. Studenten skal kunne analysere og vurdere
sted og oppgave som kontekstuelt grunnlag for å identifisere hagehistoriske problemstillinger og utfordringer, og skissere
utkast til rehabiliterings- og forvaltningsplaner med tanke på bærekraftige løsninger. Studentene skal ha kjennskap til
teorier, metoder, verktøy og formidlingsmåter som knytter seg til arbeid med historiske hager og landskap, og forberede
en avgrenset prosjekt- eller forskningsoppgave. Kompetanse: Delta i og bidra til tverrkulturell kommunikasjon i et
internasjonalt studie- og fagmiljø.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F

LAA214  Bebyggelse og landskap
Landscape Perspectives in Planning of Residencial Areas. Design Project
Studiepoeng: 15 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Ingerlise Amundsen/ ILP
Medvirkende lærere: Diverse forelesere
Startperiode: Vårparallell
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Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Deltagelse på befaringer og utferder. Deltagelse på gjennomganger. Deltagelse på seminarer.
Deltagelse på veiledninger. Min. 80 % tilstedeværelse.
Forutsatte forkunnskaper:  LAD101/LAD100, LAA115, LAA250, APL102 eller LAD101, LAA250, APL102,
APL250.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger:60 timer. Seminar/ kollokvium: 40 timer. Utferder: 20 timer. Veiledning i
grupper: 40 timer. Veiledning pr. student: 2 timer. Gjennomganger i plenum sensur og midtveis: 25 timer.
Innhold:  Forelesninger: innføring i grunnleggende metoder for å vurdere bebyggelighet i forhold til naturgrunnlaget og
menneskeskapte elementer i omgivelsene. Innføring i hvordan vegsystem/trafikksikkerhet, bebyggelse og grønnstruktur
kan fungere sammen. Valg av bebyggelse i forhold til terreng, byggeskikk og bofunksjoner. Kommunaltekniske
anlegg; veg, vann, avløp og elektroanlegg. Naturbasert rensetekonologi. Bruken av plan- og bygningsloven for å sikre
kvalitet i planene. Bruken av av teknisk planlegging og marksikringstiltak for å sikre kvalitet. I tillegg kommer en
konseptutviklingsdel med verktøy som grupperingsprinsipper med noe fysiske 3 d øvelser. Seminar/kollokvium: 1)
Studie av visuelle grunnleggende romlige komponenter som volum, mellomrom, hellninger basert bl a på fysiske øvelser
i uterom. 2) Om reguleringsplanlegging. Utferder til oppgaveområdene og til Oslo-området. Prosjektarbeid i grupper:
plan for et tett småhusområde. Individuelt prosjektarbeid: plan for et begrenset tomteområde. Prosjektarbeidet i LAA214
vil gi studentene øvelse i å bruke formingskunnskaper og øvelse i å benytte data som prosjekteringsverktøy.
Læringsutbytte: Kunnskap Studentene skal ha oversikt over hvordan bebyggelse påvirker landskapet. De
skal ha kjennskap landskapsarkitektoniske problemstillinger til grunnleggende metoder for å vurdere hvordan
bebyggelse påvirker og kan innpasses i landskapet. De skal ha oversikt over virkemidler og verktøy, bla. juridiske og
administrative, som kan bidra til å sikre kvaliteter, miljø og bærekraftig utvikling, i det som skal bygges, samt digitale
planleggings- og prosjekteringsverktøy Vise kunnskap om landskapsarkitektens rolle og samspill med andre fagfelt og
medvirkningsprosesser. Ferdighet - å velge registrerings- og analysemetoder, bla vegetasjonskartlegging, som på best
mulig måte beskriver et områdes bebyggbarhet, og anvende dette på praktiske og teoretiske problemer for å begrunne
faglige beslutninger for formgiving og bærekraft. - å utvikle ideer/ alternative løsninger for å innpasse bebyggelse i
landskapet, - å bedømme hva som bidrar til god boligkvalitet, - å utarbeide illustrasjonsplan der bebyggelse og landskap
er ivaretatt, - å utarbeide og vurdere hvordan reguleringsplanen kan brukes for å sikre kvaliteter i planområdet, - å
utarbeide og vurdere hvordan teknisk planlegging kan brukes for å sikre kvaliteter i planområdet, Studentene skal få
øvelse i å bruke dataverktøyet som prosjekteringsverktøy både i 2D og 3D. Generell kompetanse Studentene vil få en
utvidet forståelse av rom, dimensjoner og fysiske forhold som er grunnleggende for utforming av rom. I tillegg vil de få
en utvidet bevissthet rundt prosjektering i plan. Studentene skal ha forståelse for betydningen av å ta vare på natur- og
landskapskvaliteter som utgangspunkt for langsiktig forvaltning av det bebygde landskapet i tråd med de forpliktelsene
Norge har påtatt seg ved å ratifisere den europeiske landskapskonvensjonen. Studentene skal derfor også få øvelse i å
arbeide tverrfaglig, og gjennom dette få respekt for andres fagkunnskaper. Vise evne til å kunne styre eget læringsarbeid
ved å stille faglige spørsmål på en hovedsakelig selvstyrt og selvstendig måte. Planlegge, igangsette og gjennomføre
varierte arbeidsoppgaver og prosjekter med faglig integritet og med respekt for andre, samt i tråd med profesjonsetiske
retningslinjer. Formilde sentralt fagstoff innenfor landskapsarkitekturen skriftlig og muntlig og gjennom relevante og
egnede visualiseringer.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Gruppebasert arbeid med kursets ulike temaer. Individuelt arbeid.

LAA215  Konstruksjonsdesign
Landscape Design and Constructions
Studiepoeng: 15 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Ingrid Merete Ødegård/ ILP
Medvirkende lærere: Tove Judith Næverdal, Roddy Bell, Jan Bernigeroth, Kirsten G. Lunde.
Startperiode: Januarblokk
Perioder: Januarblokk  Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Innlevering og bestått på alle obligatoriske øvelser og oppgaver. Det er krav til fremmøte på
80 % av gjennomganger og utferder.
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Forutsatte forkunnskaper:  Godkjent bachelor i landskapsarkitektur fra annet lærested eller godkjent toårig
grunnblokk i landskapsarkitektur ved UMB eller tilsvarende.
Overlapping og studiepoengreduksjon: Med LAA216, 5 stp
Strukturert undervisningstid: Forelesninger, kollokvier, øvelser og gjennomganger ca 110 timer. Veiledning: 3-4 timer
pr student i tillegg til felles kollokvier og gjennomganger. Befaringer: ca 25 timer.
Innhold:  Kurset er bygget opp med individuelle hurtigoppgaver med ulike tema innenfor materialer og konstruksjoner
i detaljprosjektering. Hovedvekten legges på en helhetlig prosjekteringsoppgave av et begrenset område, hvor
detaljeringsgraden er høy. Prosjekteringens faser vil foregå i ulike perioder: 1. Registrering og analysefase, 2.
Ideutvikling mot konsept. 3. Bearbeiding, utvikling og formgiving. 4. Detaljering for å kunne bygges. Forelesninger,
seminarer og øvelser vil belyse aktuelle tema og problemstillinger knyttet til oppgavene og detaljprosjektering generelt,
samt gi en innføring i ulike aktuelle materialer. Det legges opp til refleksjon og økt forståelse gjennom gruppearbeid og
utferder. Det arrangeres en studietur på 2-4 dager i undervisningsperiode 4 eller 5 forutsatt budsjettdekning. Studieturen
vil ikke være obligatorisk.
Læringsutbytte: Kunnskap: Studentene får kunnskap om ulike landskapsarkitektoniske utfordringer og metoder
i forhold til å prosjektere på detaljnivå, spesielt i en urban kontekst. De får utvidet kunnskap i formgiving knyttet
til stedet og økt romforståelse. De får inngående kunnskap om aktuell materialbruk. Studentene får kunnskap om
landskapsarkitektprofesjonens rolle og samspill med andre profesjoner og fagfelt. De får kunnskap om nyere nasjonale
og internasjonale landskapsarkitekturanlegg, og ulike bærekraftige løsningsmetoder på profesjonens utfordringer i
en samfunnsfaglig setting. Ferdigheter: Studentene skal kunne anvende prosjekteringens mange faser. De skal kunne
innhente og bruke relevant kunnskap til å foreslå løsninger på konstruktive og designmessige utfordringer knyttet til
prosjektering av hager, parker eller byrom, fra konseptutvikling til detaljert formgiving, med universell utforming som
en selvfølgelig integrert del av prosjekteringen. Studentene skal få øvelse i å utvikle kreative konstruksjonsløsninger,
materialforståelse, og få et forhold til bærekraftige/miljøvennlige materialer og løsninger. Studentene skal kunne bruke
relevante og aktuelle faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer. Dette gjelder både manuelle og digitale verktøy.
De skal kunne visualisere og presentere et middels komplekst landskapsarkitekturprosjekt, fra konsept til detaljerte
byggeanvisninger. Generell kompetanse: De skal få oversikt over aktuell arkitektur og landskapsarkitektur som kan tjene
som forbilder for ulike løsninger. Gjennom studentenes individuelle arbeid skal evnen til selvstendig oppgaveløsning
utvikles, sammen med evnen til selvstendig, faglig tenkning og refleksjon.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Karaktersetting forholder seg til innlevert individuell prosjektoppgave. Obligatorisk muntlig presentasjon.

LAA216  Konstruksjonsteknikk
Construction Technique
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Kirsten G. Lunde/ ILP
Medvirkende lærere: Ingrid M. Ødegård.
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Fremmøte på 80 % av felles gjennomganger og ekskursjoner.
Forutsatte forkunnskaper:  Godkjent 2 1/2 års studium B-LI fra UMB eller tilsvarende. Godkjent 2 årig grunnblokk i
landskapsarkitektur fra UMB eller tilsvarende. Godkjent bachelor i landskapsarkitektur fra andre læresteder.
Overlapping og studiepoengreduksjon: Med LAA215, reduksjon til 5 studiepoeng.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger, seminarer: ca 30 timer. Workshop/felles gjennomganger: ca 30 timer
Ekskursjoner: ca 8 timer. Veiledning, individuelt og i grupper: ca 1 time pr student.
Innhold:  Emnet er bygget opp som en serie med oppgaver og forelesninger som støtter opp under studentenes
arbeid med prosjektoppgaven. Materialkunnskap og tekniske konstruktive løsninger samt prosjekteringsprosessen og
anleggsprosessen vektlegges. Det blir henvist til relevant litteratur og prosjekteksempler. Studentene må selv utdype
temaene gjennom søk i litteratur, nettsteder og prosjekteksempler. Det vil i noe grad bli gitt veiledning individuelt eller i
grupper.
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Læringsutbytte: Kunnskap Studentene skal kunne utvikle kreative konstruksjonsløsninger for ulike elementer og
materialer brukt i grøntanlegg, kunne de konstruksjonsmessige krav som stilles til materialtyper som blir anvendt ved
ulik belastning/bruk, herunder fundamentering. Kunnskap om riktig materialbruk. Ferdighet Kunnskapen og evnen til
kreative løsninger skal vises gjennom prosjektering: anbudsdokumenter som tegninger, teknisk beskrivelse NS3420 samt
arbeidsopplegg og egenkontroll av prosjekteringen. Generell kompetanse Nytenkning er knyttet til kunnskapog ferdighet,
med selvstendig innhente ny kunnskap og tilegne seg nye ferdigheter. Planlegge og gjennomføre varierte oppgaver og
prosjektering i tråd med fag- og yrkesetiske krav.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Karaktersetting forholder seg til oppgaver og prosjektoppgave med obligatorisk muntlig presentasjon som kan
påvirke sluttkarakter i positiv retning.

LAA221  Profesjonskurs I. Anbuds- og prosjektdokumenter
Professional Course I
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Ola Bettum/ ILP
Medvirkende lærere: Olav Dammen m.fl.
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Krav om 80 % deltakelse på forelesninger, seminarer og på utferd fordi det er lite
lærebokstoff i dette emnet.
Forutsatte forkunnskaper:  De to første studieårene for masterprogrammene og det første studieåret for
bachelorprogrammet må være gjennomført, eventuelt tilsvarende .
Overlapping og studiepoengreduksjon: .
Strukturert undervisningstid: Forelesninger/demonstrasjoner: 35 timer. Seminarer: 12 timer. Befaring: 8 timer.
Innhold:  Forelesninger: Emnets hoveddel er forelesninger. De viktigste standarder, tekniske byggforskrifter og annet
regelverk gjennomgås. Det gjennomføres et intensivkurs i bruk av IT-basert beskrivelsesprogram for nyanlegg og
skjøtsel. Semesteroppgave: Gjennom kurset skal det leveres prosjektoppgaver som reflekterer de temaer som tas opp. Det
skal blant annet utarbeides en fullstendig anleggsbeskrivelse etter NS 3420 av et nyanlegg og skjøtsel av et grøntanlegg.
Læringsutbytte:  Studentene skal kunne utarbeide enkle prosjektdokumenter for et grøntanlegg etter gjeldende norsk
standard. Studentene skal utvikle selvstendig, kritisk refleksjon omkring utvikling og skjøtsel av grøntanlegg
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Obligatoriske innleveringsoppgaver.

LAA224  Forming med vegetasjon
Designing with Plants
Studiepoeng: 15 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Corinna Susanne Clewing/ ILP
Medvirkende lærere: Tove Judit Næverdal, Roddy Bell m.fl.
Startperiode: Augustblokk
Perioder: Augustblokk  Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Utferder (untatt studietur), 80 % oppmøte ved gjennomganger.
Forutsatte forkunnskaper:  Kunnskap om norske plantesamfunn tilsvarende PHG110 og kjennskap til
landskapsplantene tilsvarende pensum i PHG213. Ferdigheter i prosjektering, ideutvikling, formgivning og visuell
framstilling tilsvarende de to første studieårene i LA-programmet ved UMB.
Overlapping og studiepoengreduksjon: .
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: ca. 30 timer. Befaringer og utferder: ca. 40 timer. Felles
oppgaveevalueringer: ca. 50 timer. Oppgavearbeid med veiledning: ca. 5 timer.
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Innhold:  Emnet er bygget opp som en serie med oppgaver og øvelser. Forelesninger og utferder støtter opp under
studentenes arbeid med oppgavene. Oppgavene gir trening i å finne løsninger for ulike aktuelle problemstillinger innen
plantebruk og formgivning. Oppgaveløsninger gjennomgås i plenum, slik at de typiske problemene, som oppgaven
reiser, vil bli diskutert.
Læringsutbytte: Studentene som har fullført emnet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte: Kunnskaper: -
kan anvende prinsipper for plantekomposisjon. - har forståelse for vegetasjon som dynamisk system og skjøtselens
betydning for formgivningsprosessen. Ferdigheter: - er i stand til å utvikle forslag til beplantning i ulike situasjoner og
skala. - kan bruke vegetasjon som et strukturerende og romdannende landskapselement. - kan foreslå egnete plantearter
(busker, trær og stauder) for et sted på grunnlag av økologiske, funksjonelle og estetiske vurderinger. - kan analysere
og kritisk vurdere planteanvendelse i et anlegg. - kan bruke analyseverktøy samt kreative metoder for idéutvikling
som utgangspunkt for formgivning, plantekomposisjon og plantevalg. - kan utforske og formidle beplantingens
karakteristiske trekk og dynamikk med ulike visuelle verktøy og teknikker. - kan kommunisere sine forslag gjennom
skisser, modeller, planer og bestillingslister. Generell kompetanse: - kan kritisk reflektere over sine egne og andres
beplantningsforslag og formingsgrep. - kan gjøre rede for vegetasjonens betydning i samfunnsaktuelle problemstillinger
(klimatilpasning m.m.). - har innsikt i etiske problemstillinger knyttet til plantebruk og biologisk mangfold.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Oppgaver og øvelser med fortløpende innleveringer og tilbakemeldinger. Alle oppgaver og øvelser må
leveres. Alle må bestås for at kurset skal kunne bestås. Muntlig presentasjon av en oppgave. Sluttevaluering av samlet
materiale som helhetlig vurdering av studentenes prestasjon.

LAA231  Grøntanleggsforvatning, org. form og forvaltning
Green Space Management III, Organization and Management in a Norwegian Context
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Tore Edvard Bergaust/ ILP
Medvirkende lærere: Div. gjesteforelesere på ulike nivå i norsk forvaltnnig
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Gjennomganger. Utferd. 80 % deltagelse på forelesninger,
Forutsatte forkunnskaper:  Godkjente første studieår i studieprogrammene landskapingeniør / landskapsarkitektur,
godkjent bachelorgrad i plantevitenskap eller tilsvarende fra annet lærested.
Overlapping og studiepoengreduksjon: 
Strukturert undervisningstid: 4-6 timer timeplansikret pr. uke Forelesninger, mv.: 50 timer. Seminarer. 15 Befaringer,
feltarbeid: opp til 25 timer. Veiledning: 5 timer. Gjennomganger: 20 timer. I tillegg til deltakelse i den strukturert
arbeidstid, forventes resterende timer som egeninnsats.
Innhold:  Forelesninger, gruppearbeid, individuell oppgaveløsning, litteraturstudier og utferder.
Læringsutbytte: Emnet har som mål å utvikle en selvstendig vurderingsevne og bred forståelse vedr. Kunnskap om :
- forvaltningssystemet i norsk off. forvaltning relevant for grøntanleggsfaget - de ulike organisering og oppgaver for
samlet grøntanleggsforvaltning i små og middelsstore kommuner - riktig rolleforståelse og ha innsikt i problemsstillinger
knytte til en liten bransje - grøntanleggs- og landskapsforvaltningens rolle som en aktør, primært i offentlig virksomhet,
på ulke nivå i stat, fylke og kommune - rolle og interesser - hvordan statlig grønnpolitikk implementeres og hvordan
dette påvirket lokal politikk og administrasjon - oppbygging av politiske og administrativt system med roller og ansvar
på de ulike nivå og deres - styringssystemene i offentlig forvaltning - forståelse hvordan de ulike aktører påviker
utviklingen - utfordringer i forvaltningen av urbane og semiurbane landskap og grøntområder med forvaltningsmessige
helhetsløsninger - prinsipper for forvaltningen som strategisk handlende aktører og i samhandling mellom private og
offentlige aktører. - deltagelse i offeltig debatt Ferdighet Innhente og systematisere relevant kunnskap / data innenfor
områdene nevnt ovenfor og anvende denne på praktiske og teoretiske problemer innenfor grøntanleggsområdet og til
å faglig begrunne sine beslutninger for selvstendige vurderinger av løsninger både organisatorisk og ved utarbeidelse
av forskjellige planer til å skrive et debattinnlegg Generell kompetanse: Selvstendig innhente ny kunnskap og tilegne
seg nye ferdigheter, relevant for grøntanleggsfaget. Skal ha kjennskap til tidsskrifter og andre kanaler som presenterer
ny kunnskap innenfor grøntanleggsfaget, samt bidra som en faglig stemme Ha kritisk blikk på eget arbeid og ha evnen
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til å reflektere over motargumenter og andre betraktningsperspektiver framkommet under veiledning fra lærer og
medstudenter.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Innlevering av komplett mappe i Fronter og prosjektoppgave med avsluttende presentasjon. Alle
innleveringer må skje innen oppsatte frister og være bestått. Prosjektoppgaven er tellende i karakteren, øvrige oppgave
og studentdeltagelse kan være med å justere karakter opp eller ned.

LAA233  Profesjonskurs II. Kontrakt, anskaffelser og oppfølging
Professional Course II
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Tore Edvard Bergaust/ ILP
Medvirkende lærere: Ny ansvarlig lærer vil komme i 2014. Div. gjesteforelesere
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: 80 % fremmøte på forelesninger, befaringer, seminarer og gjennonganger fordi det er
lite lærebokstoff i dette emnet. CF skal brukes som et utvidet kollokvie. Aktiv deltagelse fra alle studentene er en
forutsetning og et krav.
Forutsatte forkunnskaper:  Det tredje studieårene for masterprogrammene og det første studieåret for
bachelorprogrammet må være gjennomført, eventuelt tilsvarende
Overlapping og studiepoengreduksjon: .
Strukturert undervisningstid: Forelesning, gruppearbeid, individuelle øvelser og litteraturstudier. 2-4 timer
forelesninger/seminar per uke. 5-10 timer oppgavearbeid/selvstudium /kollokvie per uke
Innhold:  Emnet er bygget opp som en forelesningsrekke som støtter opp under studentenes arbeid med oppgavene.
De viktigste standarder, forskrifter og annet regelverk gjennomgås. Semesteroppgave: Gjennom kurset skal det leveres
prosjektoppgave som reflekterer de temaer som tas opp.
Læringsutbytte: Kunnskap: Vise kunnskap om teorier, problemstillinger og prosesser innenfor følgende temaer: - om
relevant norsk lovverk forvaltning- og kontrakts-rett som omhandler ordre og anbudsgrunnlag for nyanlegg, drift og
vedlikeholde av grøntanlegg i forhold til norsk grøntforvaltning - Lov om offentlig anskaffelser - Arbeidsmiljøloven
Ferdighet anvendelse av metoder i praktiske øvingsoppgaver benytte riktig verktøy i forhold til ulike problemstillinger
Generell kompetanse Selvstendig innhente ny kunnskap og tilegne seg nye ferdigheter, relevant for grøntanleggsfaget
forståelse for, oversikt over og selvstendig, faglig tenkning i hht. de viktigste standarder, regelverk, faser og handlinger ,
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Langsgående evaluering med innlevering av øvingsoppgave underveis samt innleveringsoppgaver. Aktiv
deltagelse i i kollokvie og på CF. Individuell mappe med øvingsoppgaven leveres i CF til oppsatt frist.

LAA250  Stedsutvikling
Place Making and Local Development
Studiepoeng: 20 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Marius Grønning/ ILP
Medvirkende lærere: Roddy Bell, Shelley Egoz, Charlotte Helleland med flere.
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Utferder, øvinger og arbeidsoppgaver (spesifiseres ved oppstart av emnet), seminarer og
felles presentasjoner.
Forutsatte forkunnskaper:  Grunnleggende innføringsemner ved et av studieprogrammene Landskapsarkitektur eller
By- og regionplanlegging.
Overlapping og studiepoengreduksjon: LAD 201 samt deler av LAFT 103 og LAA 234 er innarbeidet i LAA 250
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Strukturert undervisningstid: 40 timer forelesninger 30 timer gjennomganger 30 timer seminarer 23 timer utferder 110
timer øvelser i gruppe
Innhold:  Litteratur og forelesninger om: - Den Europeiske Landskapskonvensjonen - stedsteori - territorium
og lokalsamfunn - landskapsanalyse, natur og urbane systemer - bebyggelsestruktur og komposisjonsprinsipper
- arealbruk og -utnyttelse - transportsystemer og reisevaner - samordnet areal- og transportplanlegging, samt
tilgjengelighet (inkludert universell utforming) - teknisk infrastruktur/ energi - demografi, bo- og levekvalitet - handel-
og sentrumsutvikling - næringsutvikling - trendanalyse og scenariobygging - strategiske visjoner og målformulering -
teknikker for skriftlig og visuell formidling. Øvinger: 1) Mulighetsstudie som inkluderer nødvendig planmateriale basert
på gruppearbeid, 2) Individuelt arbeid med fagtekst knyttet til stedsutviklinsgtemaet.
Læringsutbytte: Studentene skal ha grunnleggende kunnskaper om stedet som ressurs for utvikling og samspillet
mellom lokale og regionale drivkrefter. Dette innebærer kunnskap om stedet som geografisk område, som territoritorium,
som natur- og kulturlandskap, som bebygget areal og urbant rom, som demografisk størrelse og som sosio-kulturell og
økonomisk drivkraft. Studentene skal: - ha grunnleggende kunnskaper om ulike analysemetoder for steder/landskaper,
inkludert ulike teorier som ligger bak metodene; - ha grunnleggende ferdigheter for å kunne gjennomføre steds-/
landskapsanalyser på et overordnet nivå og kunne vurdere valg av kildemateriale og analysemetoder i forhold til ulike
utviklingsscenarier; - ha grunnleggende kunnskaper og ferdigheter for å kunne anvende analysemetodene i forbindelse
med mulighetsstudier for stedsutvikling; - ha grunnleggende kunnskaper om ulike prosjekteringsmetoder for steder/
landskaper, inkludert ulike teorier som ligger bak metodene; - ha grunnleggende ferdigheter i bruk av digitale verktøy
for å utarbeide presentasjonsmateriale, herunder ferdigheter i å gjengi og formidle romlige situasjoner gjennom ulike
visuelle virkemidler i skisser og tekst, i digital bilderedigering, layout, kartbearbeiding/kartanalyser. - kunne arbeide
sammen i tverrfaglige grupper og utfylle hverandre i vurderingen av løsninger, samt presentere anbefalinger i en
mulighetsstudie som argumenterer for hvordan det studerte (tett)stedet bør utvikles i et framtidsperspektiv på 12-20 år.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: 10% skriftlig oppgave 30% steds- og landskapsanalyse 30% problemforståelse og målformulering 30%
mulighetsstudie

LAA307  Planlegging av gravplasser
Planning of Cemeteries. Theory - Site - Consept
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Kirsten G. Lunde/ ILP
Medvirkende lærere: 
Startperiode: Januarblokk
Perioder: Januarblokk  Vårparallell  
Emnet tilbys:  År med oddetall
Obligatoriske aktiviteter: To heldags ekskursjoner, seminar og tre oppgaver er obligatoriske. Reise til en felles befaring
av et oppgaveområdet inngår i en av ekskursjonene, ut over det må studentene dekke sine utgifter i forbindelse med
oppgaver.
Forutsatte forkunnskaper:  LAA116 Introduksjon av landskapsarkitektur II (Byrom) LAA214 Bebyggelse og
landskap alternativ LAA231 Grøntanleggsforvaltning II
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: ca. 35 timer. Utferder: ca. 15 timer. Woorkshops/gjennomganger: ca 15
timer Veiledning: ca 2-3 timer pr student.
Innhold:  Emnet består av forelesninger, utferder, innlevering av to obligatoriske oppgaver og to en prosjektoppgave.
Læringsutbytte: Kunnskap Kan vise avansert kunnskap om komplekse landskapsarkitektoniske problemstillinger.
Vise inngående kunnskap om profesjonens metoder, og metode og teori relatert til tema. Analysere eksisterende teorier,
metoder og fortolkninger innenfor landskapsarkitektur, planlegging og forvaltning Dvs. emnet skal formidle kunnskap
som gjør deltakerne kvalifisert til å delta i planlegging og forvaltning av gravplasser i et multikulturelt perspektiv.
Emnet skal også gi innføring i lovverket og dets krav til planelementer knyttet til gravplasser. Videre skal emnet
formidle kunnskap om den kulturarv kirkegården/gravplassen representerer og sette fokus på trender i tiden. Ferdighet
Formulere faglige resonnement med henvisning til ulike informasjonskilder og en kritisk vurdering av disse. Ta ansvar
for egen læring, kreativ prosess og faglig utvikling ved gjennomføring av et prosjekt. Generell kompetanse Styre eget
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læringsarbeid ved å stille faglige spørsmål på en hovedsakelig selvstyrt og selvstendig måte, med faglig integritet og med
respekt for andre.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: To oppgaver er obligatorisk aktivitet som begge må være bestått. En oppgave bedømmes med karakter A-F.

LAA310  Store anlegg og utbyggingsprosjekter i landskapet
Exploration into Landscape - Impact of Large Scale Projects
Studiepoeng: 15 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Kristin Marie Berg/ ILP
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Ekskursjoner, gjennomganger, seminarer.
Forutsatte forkunnskaper:  Kompetanser tilsvarende de tre første studieårene i LA- eller BYREG-programmet.
Overlapping og studiepoengreduksjon: LAA 305 gir 10 stp. reduksjon.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger ca. 60 timer, ekskursjoner ca. 25 timer, seminarer og gjennomganger ca.
20 timer.
Innhold:  Emnet består av en teoridel og en prosjekteringsdel. Eksempler og oppgaver vil særlig beskjeftige seg
med samferdselsutbygging, kraftutbygging, nærings- og industriutbygging, store idrettsanlegg samt mindre og større
transformasjoner, som i sum endrer landskapet. Teoridel: Det blir gitt en oversikt over ulike typer tekniske anlegg, som
medfører vesentlige endringer i landskapet, samt utfordringer som dette medfører. Videre blir det gitt eksempler på
landskapsanalyser, konsekvensanalyser for store tekniske anlegg samt prosesser knyttet til utvikling og gjennomføring
av prosjektene. Det vil bli lagt opp til diskusjoner over verktøy, metoder og prosesser i slike sammenhenger. Det skal
leveres inne en skriftlig oppgave som en del av teoridelen. Prosjekteringsdel: Prosjektoppgaven innebærer å konkretisere
en visjon og mål for et større teknisk anlegg/utbyggingsprosjekt og deretter utarbeide en konkret plan som er i tråd med
dette. Planen skal bl.a. omfatte analyse av landskapet, konsekvensvurdering for ulike alternativer samt anbefalinger.
Læringsutbytte: Studentene skal få kunnskap om de viktigste utfordringene knyttet til planlegging og prosjektering
av store, teknisk avanserte anlegg i landskapet. De skal få kunnskap om aktuelt lovverk og anvendelsen av dette
for slike utbygginger, med hovedvekt på landskapskonvensjonen. De skal få kunnskap om sammenhengen mellom
ulike planfaser og betydningen av konsekvensutredninger. Studentene skal få ferdigheter i å analysere og peke på
hovedproblemstillingene knyttet til framtidige landskapsendringer i et utbyggingsprosjekt. De skal få ferdigheter i å
utarbeide visjoner og konkrete prosjektmål knyttet til et aktuelt prosjektområde. De skal få ferdigheter i å utarbeide
et planforslag som ivaretar visjonene og prosjektmålene. Studentene skal opparbeide generell kompetanse om
landskapsarkitektens og planleggerens rolle i store, tverrfaglige utbyggingsprosjekter og over fagenes grunnbegreper i
denne sammenhengen.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Innlevert prosjektoppgave, innlevert skriveoppgave.

LAA312  Seminar i landskapsarkitekturteori
Landscape Architecture Theory
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Anne Katrine Geelmuyden/ ILP
Medvirkende lærere: PhD-studenter ved ILP, Marius Fiskevold (SWECO)
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Emnet tilbys:  År med partall
Obligatoriske aktiviteter: To obligatoriske øvingsoppgaver må være bestått. Et minimum av 80% tilstedeværelse og
deltakelse i seminarer/diskusjoner.
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Forutsatte forkunnskaper:  LAA211 eller annet emne i landskapsarkitekturhistorie. Minst tre prosjekteringsemner.
Studentene bør ha gjort minst en landskapsanalyse. Studentene bør være på masternivå.
Strukturert undervisningstid: Seminarer: ca. 22 timer. Diskusjoner, gjennomganger av oppgaver: ca. 4 timer.
Innhold:  Innledninger til diskusjon ved hovedlærer og gjestelærere med utgangspunkt i et pensum sammensatt
av bokkapitler og artikler. Øvingsoppgaver, selvstudium. Hovedtema i emnet er: Grunnleggende begreper og
problemstillinger innen landskapsarkitekturen, historiske og aktuelle. Kunnskapsbasis i landskapsarkitektur og -
planlegging. Grunnlaget for å gjøre og begrunne vurderinger av landskap og anlegg. Innfallvinkler til landskapsbegrepet
innen eget og andre fag.
Læringsutbytte: Kunnskaper: Studentene skal få inngående kunnskaper om fagets teori- og metodetradisjon.
Ferdigheter: Studentene skal være i stand til å lese avanserte fagteoretiske tekster, kunne gjengi innholdet og være i
stand til å innlede en diskusjon om emnet i lys av konkrete og aktuelle faglige problemstillinger. Studentene få trening i
å finne fram til relevante begreper for å reflektere over konkrete prosjekteringscase slik at de kan trekke generaliserbar
kunnskap ut a caset , og på en måte som gir dem flere faglige referanser. De skal få øvelse i å skrive anleggs- og
landskapskritikker. De skal kunne begrunne egne løsninger på konkrete problemstillinger skriftlig og muntlig på
en faglig overbevisende måte. Generell konpetanse: Studentene skal kunne kommunisere og samarbeide faglig i en
internasjonal studie- og arbeidskontekst.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Øvingsoppgaver vurderes som bestått/ ikke bestått.

LAA321 

LAA325  Planlegging og utforming av gater og byrom
Urban Streets and Plazas
Studiepoeng: 15 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Ola Bettum/ ILP
Medvirkende lærere: Einar Lillebye mfl
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  Juniblokk  
Emnet tilbys:  År med partall
Obligatoriske aktiviteter: Gjennomgåelser
Forutsatte forkunnskaper:  Nødvendige forkunnskaper er fullført 3 første studieår innenfor studieprogrammene M-LA
eller M-BYREG eller tilsvarende, inklusiv LAA 250. Etter særskilt søknad kan studenter i 3. studieår også ta emnet
Strukturert undervisningstid: Forelesninger og seminarer: 54 timer, Befaring: 8 timer Gjennomganger: 14 timer.
Veiledning: 4 timer
Innhold:  Studentene skal få en innføring i: - ulike politiske og faglige visjoner mht planlegging og utforming av gater
knyttet til bærekraftbegrepet. - overordnede, funksjonelle og fysiske premisser for planlegging og utforming og gater -
ulike metodikker og verktøy innen gateplanlegging - prinsipper for arkitektonisk utforming av gater Kursets teoridel er
bygget opp rundt seminarer med følgende temaer: 1. SEMINAR 1: OVERORDNEDE PLANFORUTSETNINGER /
LOKAL PLANSTATUS 2. SEMINAR 2: UTFORMINGSPREMISSER/ PLANLEGGINGSMETODIKK 3. SEMINAR
3: PROSJEKTERING/ PLANPROSESSER Det legges opp til omfattende egenaktivitet ved studier av relevant
faglitteratur, håndbøker mv og gjennom arbeid med semesteroppgavene Befaringer og studiereiser tilbys som frivillige
aktiviteter innenfor emnet
Læringsutbytte: Kunnskap: Studentene skal ha kunnskap om alle aspekter ved gateplanlegging med utgangspunkt i
hva som skal til for at nye faglige og politiske visjoner om bærekraftig bytransport skal kunne realiseres og hvordan
funksjonelle og fysiske forutsetninger kan bli premissgivende for utforming av gater. Studentene skal få grunnlag for
godt faglig funderte, faktabaserte standpunkter til vesentlige spørsmål innenfor det komplekse fagfeltet; utvikling av
transportanlegg i byer og tettsteder. I dette inngår registrering og analyser av en spesifikk gatestrekning og utvikling av
konsepter for å imøtekomme byplanmessige og trafikale utfordringer i prosjektområdet. Studentene skal vise kunnskap
om landskapsarkitektoniske problemstillinger og byplanleggingsrelaterte problemstillinger Ferdighet: Studentene
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utvikler ferdigheter i i forhold til teorier, metoder og fortolkninger innenfor byplanlegging, byromsutforming og
urban landskapsarkitektur. Generell kompetanse: Studentene skal utvikle kompetanse i å styre eget læringsarbeid og
gjennomføre varierte arbeidsoppgaver med faglig integritet og med innovativ anvendelse av egen kompetanse. De skal
kunne framstille sine prosjektideer i ord og visualisering på et profesjonelt nivå.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Prosjketoppgave(r).Karaktersetting forholder seg til innlevert oppgave som vektlegges med 4/5, og muntlig
presentasjon av denne vektlegges med 1/5.

LAA327  Fordypning i LAA307 - planlegging av gravplasser
Planning of Cemeteries - Advanced Course
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Kirsten G. Lunde/ ILP
Medvirkende lærere: Professor Ola Bettum m.fl
Emnet tilbys første gang: VÅR  2013
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Emnet tilbys:  År med oddetall
Obligatoriske aktiviteter: Seminarer og gjennomganger
Forutsatte forkunnskaper:  LAA116 Introduksjon til landskapsarkitektur, LAA214 Bebyggelse og landskap -
alternativt LAA233
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: inntil 6 timer Seminarer og gjennomganger: ca 15 timer Veiledning ca
2-3 timer pr student
Innhold:  Emnet er en fordypningsmodul i detaljprosjektering eller forvaltning av gravplasser som bygger på LAA307
fra samme år. Det forutsettes stor selvstendighet som et selvprogramerende emne for en større prosjekterings- eller
forvaltningsoppgave med noe veiledning. Grunnlaget for teoridelen ligger i LAA307. Egen teoretisk fordypning i
LAA327 defineres i forbindelse med den selvprogramert oppgave.
Læringsutbytte: Emnet er en praktisk anvendelse av teoretiske kunnskaper fra LAA307 som kvalifiserer studentene til å
forestå detaljprosjektering av gravplasser og/eller utarbeide forvaltningsplaner på ulike nivåer.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Prosjektoppgave(r) Karaktersetting forholder seg til innlevert(e) oppgave(r) som vektlegges med 4/5, og
muntlig presentasjon av oppgaven(e) som vektlegges 1/5.

LAA340  Blå og grønne strukturer i urbane strøk
Sustainable Design and Management of Blue/Green Environmental
Studiepoeng: 20 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Anne-Karine Halvorsen Thorén/ ILP
Medvirkende lærere: Ola Bettum (ansvarlig design/detaljforming), Tore Edvard Bergaust (ansvarlig forvaltning), Tone
Lindheim, m.fl.
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Emnet tilbys:  År med partall
Obligatoriske aktiviteter: Innleveringer skal være godkjent. Organisert utferd. Det er krav om 80% fremmøte på
gjennomganger og seminarer/kollokvier.
Forutsatte forkunnskaper:  3-årig grunnblokk på studieretning landskapsarkitektur eller tilsvarende.
Strukturert undervisningstid: Ca. 200 timer strukturert arbeids- og undervisningstid
Innhold:  Emnet er delt i tre hovedfaser der fase 1 og 2 omfatter ca. 5 ECTS og fase 3 ca. 15 ECTS. Fase 1:
Presentasjon av rammeverket for å ivareta urbane blågrønne strukturer. Fase 1 omfatter forelesninger, seminarer,
studentpresentasjoner, utferd. a) Byenes blå og grønne strukturer i et byplanperspektiv b) Dagens utfordringer, knyttet
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til globalisering, byvekst, helse og klima c) De blågrønne strukturenes verdier og funksjoner. d) Hvordan forvaltes den
blågrønne ressursen idag på ulike nivåer? Fase 2: Felles feltarbeid inkludert forberedelser. Fase 2 omfatter gruppearbeid
og plenumsdiskusjoner, informasjonsinnhenting og feltarbeid i oppgaveområdet a) Studentene blir enige om hvilke tema
som må kartlegges og analyseres i oppgaveområdet. bl.a. basert på kunnskapen fra fase 1 før avreise til oppgaveområdet.
b) Studentene utarbeider et felles registrerings- og analysemateriale i oppgaveområdet Fase 3: Gjennomføring av
detaljutformings- eller forvaltningsoppgaven. I fase 3 arbeider studenten individuelt med selvvalgt og egenformulert
oppgavetema basert på forslag fra oppgavekommunen og feltarbeidet i fase 2. I tillegg omfatter fase 3 seminarer,
forelesninger, gjennomganger og individuell veiledning a) Etter / i forbindelse med feltarbeid avklares de individuelle
prosjektene inkludert videre arbeid med ytterligere registreringer, analyser, konseptutvikling og planer/ prosjekter. b)
Forvaltningsstudenter kan arbeide med overordnete strategier for blågrønne strukturer på kommunenivå, delområdenivå
(for eksempel tilknyttet et nedbørsfelt eller gjennomføringen av et konkret prosjekt). c) Formgivingsstudentene arbeider
med detaljprosjekter inkludert konstruksjoner, planteplaner og lignende.
Læringsutbytte: Kunnskap: Studenten skal ha ervervet seg avansert kunnskap om: a) aktuell landskapsarkitektur
og arkitektur, b) forutsetningene for å ivareta urbane blå og grønne strukturer på en bærekraftig måte (Institusjonelt,
sosialt, økologisk, økonomisk). Ferdigheter/ generell kompetanse: Studenten skal a) kunne velge, begrunne og benytte
relevante metoder for å løse komplekse oppgaver knyttet til enten detaljforming eller forvaltning av byenes blå og
grønne strukturer med vekt på konseptuell tenkning, b) kunne planlegge og gjennomføre komplekse oppgaver knyttet
til enten detaljforming eller forvaltning av byenes blå og grønne strukturer, c) kunne kommunisere ideer og planer
på en profesjonell og målrettet måte mot målgruppe og oppgavetype c) Studenter som velger å spesialisere seg i
detaljforming skal kunne beherske romlig organisering av denne type områder og anlegg, arkitektoniske virkemidler
og konstruksjonsmetoder for bygging av anlegg knyttet til urbane blå og grønne strukturer, Studenter som velger
å spesialisere seg i forvaltning skal kunne beherske: en selvstendig, bred forståelse for faglige og organisatoriske
utfordringer, løsninger og strategier med forvaltningsmessige helhetsløsninger. De skal se sammenheng mellom struktur,
funksjon og forandring, hvor ulike interesser skal finne sin løsning.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Studenten bedømmes på grunnlag av: Individuell prosjektoppgavensom vektelles 4/5 og muntlig presentasjon
av oppgaven som vektlegges med 1/5.

LAA341  Landskapet og stedet som sosial arena
Sustainable Design and Management of the Social and Recreational Landscape
Studiepoeng: 20 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Anne-Karine Halvorsen Thorén/ ILP
Medvirkende lærere: Ola Bettum,Tore Edvard Bergaust, Agustin Sebastian, Jan Bernigeroth
Emnet tilbys første gang: HØST  2013
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Emnet tilbys:  År med oddetall
Obligatoriske aktiviteter: Gruppearbeid tilknyttet workshops/ litteraturstudier inkludert skriftlig materaie. Oppgaver
tilknyttet prosjektet skal være innlevert og godkjent. Gjelder gruppearbeid, kontrakt/ framdriftsplan og endelig prosjekt.
Utferder, feltarbeid og felles gjennomganger.
Forutsatte forkunnskaper:  3-årig grunnblokk i master i landskapsarkitektur eller tilsvarende.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger 35 timer. workshops 25 timer, utferd 10 timer, feltarbeid 40 timer,
gjennomganger 40 timer, individuell veiledning/ gruppeveiledning 6 timer.
Innhold:  Emnet består av tre hovedfaser der den første inneholder kunnskapsbasen og vil løpe mer eller mindre
hele semesteret. Fase 1 og 2 utgjør til sammen ca. 5 ECTS og fase 3, den individuelle delen er på ca. 15 ECTS. Fase
1. Kunnskapsbasen a) Sosialt liv i et byplanperspektiv. b) Dagens utfordringer, knyttet til byvekst, folkehelse og
klimaendringer. c) Menneskers bruk og preferanser knyttet til uteliv i urbane områder. d) Hvordan planlegger og
forvalter vi uteromstrukturen idag på ulike nivåer? e) Medvirkning. f) Gode eksempler, gode forbilder nasjonalt
og internasjonalt. Det vil arrangeres workshops der studentene selv presenterer en del av eksempelmaterialet for
drøfting. Materialet skal dokumenteres skriftlig. Fase 2: Felles feltarbeid inkludert forberedelser. Fase 2 omfatter
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gruppearbeid og plenumsdiskusjoner, informasjonsinnhenting og feltarbeid i oppgaveområdet. a) Studentene blir
enige om hvilke tema som må kartlegges og analyseres i oppgaveområdet. bl.a. basert på kunnskapen fra fase 1 før
avreise til oppgaveområdet. b) Studentene utarbeider et felles registrerings- og analysemateriale i oppgaveområdet.
Fase 3: Gjennomføring av individuelt prosjekt. I fase 3 arbeider studenten individuelt med selvvalgt, egenformulert
og selvprogrammert oppgavetema, eventuelt basert på forslag fra oppgavekommunen og feltarbeidet i fase 2. I tillegg
omfatter fase 3 seminarer, forelesninger, gjennomganger og individuell veiledning. a) Etter / i forbindelse med feltarbeid
avklares de individuelle prosjektene og studenten skal utarbeide og få godkjent et kortfattet program/kontrakt for eget
prosjekt med tydelig problemstilling og spørsmål som skal belyses, detaljeringsnivå, framdriftsplan med oversikt over
behov for ytterligere analyser/ registreringer. b) Det endelige prosjektet skal gi en oversikt over hele prosessen fra
problemformuleringer og mål, nødvendige analyser som skal være begrunnet og oppsummert, alternative konsepter/
ideskisser inkludert begrunnelser for endelig valg, nødvendig plan-/ prosjektmateriale. Oppgaven må inkludere
beskrivelser og illustrasjoner som kommuniserer analyser og forslag på en faglig god måte. Materialet presenteres i et
A 3 hefte (PDF-fil) på maksimum 16 sider inkludert for- og bakside. Det skal i tillegg utarbeides inntil 6 poster i A 1-
format.
Læringsutbytte: Kunnskap: Studenten skal ha avansert kunnskap om a) hvordan landskapsarkitektur kan bidra til å
skape sosiale arenaer, b) grunnlaget for å kunne identifisere og løse komplekse plan-forvaltnings-eller detaljorienterte
oppgaver c) nyskapende anlegg og planer der menneskers bruk og oppfatninger har vært sentralt, d) relevante fag-
og yrkesetiske problemstillinger, e) bærekraft og medvirkningsprosesser. Faglige ferdigheter: Studenten skal kunne
a) anvende kunnskapen på nye temaer og problemstillinger innenfor landskapsarkitektur, b) analysere eksisterende
teorier, metoder og fortolkninger innenfor landskapsarkitekturfeltet, c) analysere og forholde seg kritisk til ulike
informasjonskilder og anvende disse til å formulere og strukturere faglige resonnementer, d) gjennomføre et selvstendig
arbeid. Generell kompetanse: Studenten skal kunne a) styre eget læringsarbeid på en selvstendig måte, b) reflektere
over og forbedre egen fagutøvelse, c) anvende kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte
arbeidsoppgaver, d) formidle omfattende selvstendig arbeid og bruke fagområdets uttrykksformer, e) kommunisere om
faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F

LAA345  Fordypningsmodul av LAA340 eller LAA341
Specialization Module, in Continuation of LAA 340 or LAA 341
Studiepoeng: 5 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Ola Bettum/ ILP
Medvirkende lærere: Tone Lindheim, Tore Edvard Bergust, Kine Halvorsen-Thorén
Emnet tilbys første gang: VÅR  2013
Startperiode: Januarblokk
Perioder: Januarblokk  Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Gjennomganger
Forutsatte forkunnskaper:  3-årig grunnblokk i master i landskapsarkitektur eller tilsvarende pluss laa 340 eller laa
341.
Strukturert undervisningstid: Seminarer og gjennomganger: 8 timer. Veiledning : 2-4 timer.
Innhold:  Fordypningsmodulen er et tilbud til de studentene som har hatt laa 340 eller 341 høsten før, og ønsker å
fordype seg ytterligere i et tema derfra som f. eks detaljert anleggsutforming, vegetasjon, forvaltning, planstrategier etc.
Emnet baserer seg på selvprogrammering og mye selvstendig arbeid. Veiledning vil foregår i januarblokka med endelig
oppgaveinnlevering i vårsemesteret. Prosjektet skal gjennomføres og presenteres på et profesjonelt nivå.
Læringsutbytte: Studentene skal utvikle kunnskap og ferdigheter ved fordypning, (formgiving, forvaltning,
planlegging) som forholder seg til den konkrete case fra LAA340 / LAA341 og ha kjennskap til de viktigste
institusjonelle, funksjonelle og formgivningsmessige forutsetningene for å foreslå løsninger av slike områder.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Prosjketoppgave(r).Karaktersetting forholder seg til innlevert oppgave.
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LAA350  Arkitektur og byform i byutvikling
Architecture, Urban Form and Development
Studiepoeng: 20 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Berit Nordahl/ ILP
Medvirkende lærere: Einar Lillebye, August E.Røsnes, Marius Grønning m.fl.
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Strukturert undervisningstid: ca. 100 t seminartid
Innhold:  Emnet består av fem tematiske seminarer (forelesninger, work-shops, befaringer) analyseoppgaver knyttet
til disse og en langsgående prosjektoppgave. Det vil både være gruppearbeid og individuelle oppgaveinnleveringer.
Kurset vektlegger både teoretisk kunnskap om utvikling og endring av arkitektur og byform. Det gir innsikt i
omgivelsenes virkning på menneskers bruk og opplevelse av de fysiske omgivelsene, herunder temaene Universell
Utforming og barn/unges oppvektsvilkår. Emnet vil spenne vidt fra problemstillinger knyttet til trafikk, bygningsvern,
energibruk og nye utbyggingsmuligheter. Emnet vektlegger en stor grad av selvstendighet. Studentene skal gjennom en
programmeringsfase selv kunne forstå og avveie caset problemstillinger og velge metoder for å undersøke disse. Verktøy
og presentasjonsformer vil kunne spenne fra et rent tekstlig materiale til presentasjon vha. film eller websider. H-2012 vil
det overordnede temaet være \'boliger og fortetting av eksiststerende bystruktur\' . Valg av case er ennå ikke bestemt. Det
kan være aktuelt å legge inn en studietur i programmet. Denne vil ikke være obligatorisk.
Læringsutbytte: Emnet fokuserer på sammenhengen mellom bygningen/eiendommen som enkeltprosjekt og byen/
tettstedet som struktur og som menneskets habitat. Studentene skal få kunnskap om betingelser og forventninger
om arkitektonisk kvalitet. Det vil si: &amp;#8226; romlige størrelser, forhold mellom offentlige og private soner
lære å evaluere og diskutere prosjekter og fysiske omgivelser i forhold til spørsmål om endring eller bevaring,
utvikling av eiendomsverdier/goder. &amp;#8226; funksjonelle og romlige avhengigheter knyttet til trafikk og
bevegelse. &amp;#8226; bygningsvern, endring og tilpasning til ny bruk og nye behov &amp;#8226; etablere et faglig
begrepsapparat og presentasjonsteknikk
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Gruppeoppgave og individuelle innleveringer. Gruppeoppgaven sensureres av ekstern sensur i samarbeid med
emnets lærergruppe. Individuelle besvarelser sensureres av interne lærere og brukes til å justere karaktersettingen.

LAA360  Strategisk landskapsplanlegging
Strategic Landscape Planning
Studiepoeng: 20 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Morten Clemetsen/ ILP
Medvirkende lærere: Knut Bjørn Stokke
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Felles utferder og alle felles gjennomganger er obligatoriske, samt 80% av fellesveiledninger,
forelesnings- og seminartid.
Forutsatte forkunnskaper:  APL102, APL250/201/202
Overlapping og studiepoengreduksjon: Det er ikke mulig å få godkjent studiepoeng for både LAA360 og LAA361
Strukturert undervisningstid: Strukturert undervisningstid ca 135 timer: Forelesninger og seminarer 50 timer Utferd
50 timer Gjennomgang og presentasjoner ca 35 timer
Innhold:  Emnet vil bestå av forelesninger, seminarer, individuell teorifordypning og prosjektrettet gruppearbeid med
en påbyggende individuell del. Prosjektdelen av kurset vil bli utviklet i sammenheng med en årlig utferd og feltarbeid
til en aktuell region i Norge. Utferden vil til sammen ha opp til en ukes varighet. Tematisk innhold: &amp;#8226;
Politiske rammer og strategier for landskap &amp;#8226; Landskapsstrategier i plan og forvaltningen &amp;#8211;
mål, utfordringer og virkemidler &amp;#8226; Overordnede landskapsutfordringer knyttet til energispørsmål,
kommuneplanlegging, stedsutvikling, reiseliv, naturvern og verdiskaping &amp;#8226; Landskap som ressurs for
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utvikling &amp;#8226; Metode: Landskapsanalyse som prosessverktøy &amp;#8226; Verktøy for mobilisering og
medvirkning i landskapsplanleggingen Dynamisk forvaltning av store verneområder Planlegging og forvaltning av
bynære friluftsområder Helhetlig planlegging for kystsone- og vassdrag .
Læringsutbytte: Kunnskap: Studenten skal ha kunnskap om strategisk landskapsplanleggings samfunnsrelevans og
betydning for bærekraftig planlegging på regional og lokalt nivå. Studenten skal ha kunnskap om Den europeiske
landskapskonvensjonen Studenten skal ha kunnskap om et landskapsområdes naturmessige, historiske, menneskelige og
territorielle sammenhenger, og hvordan dette kan danne grunnlag for bærekraftige forvaltningsstrategier Studenten vil ha
kunnskap om norsk og internasjonal forskning og forvaltningspraksis knyttet til dynamisk, innovativ områdeforvaltning,
stedsbasert verdiskaping . Studenten skal ha kunnskap om landskapets multifunksjonalitet og betydning for identitet
og tilhørighet, og som ressurs for verdiskaping Studenten skal ha kunnskap om medvirkning som sentralt verktøy for
å kunne gjennomføre integrerte og tverrfaglige planprosesser. Studenten skal få kunnskap om regional og kommunal
planlegging av sammenhengende landskap etter plan- og bygningsloven, i samspill med naturmangfoldloven og annet
lovverk som regulerer arealbruk. Her står samarbeid, medvirkning, konsekvensutredning og balansering mellom vern og
bruk av landskap sentralt. Studenten skal ha kunnskap om ulike aktørgrupper og oppøve ferdigheter i kommunikasjon
med dem. Studenten skal ha opparbeidet faglig/vitenskapelig skriveferdigheter og koble teori og casebaserte studier
Ferdighet: Studenten vil ha opparbeidet ferdigheter i å identifisere, karakterisere og vurdere landskap og utarbeide
forvaltnings, plan- og utviklingsstrategier. Studenten vil være i stand til å identifisere og beskrive natur- og kulturbaserte
særtrekk og ressurspotensial for områdebasert verdiskaping og forvaltning. Studenten vil ha tilegnet seg ferdigheter
i valg og bruk av aktuelle metoder for å gjennomføre kartlegging og kunnskapsinnhenting om større geografiske og
territorielle sammenhenger og designe framgangsmåter som svarer til problemstillinger og landskapsskala . Studenten
vil ha ferdigheter i kommunikasjon med ulike aktørgrupper Studenten vil ha evne til å vurdere informantkunnskap
og andre kilder på en faglig kritisk måte Studenten vil kunne gjennomføre analyser av kunnskapsgrunnlag og utvikle
løsninger og forslag i tverrfaglige team Gjennom arbeid med individuelle oppgaver, vil studenten ha evne til å formulere
faglig/vitenskaplige tekster og på selvstendig grunnlag kunne designe og gjennomføre et avgrenset teoristudium
eller utviklingsrettet prosjekt Studentel vil kunne utarbeide strategier og tiltak basert på egen kunnskapsinnhenting
og annerkjente metoder, og kople det til planlegging etter plan- og bygningsloven Generell kompetanse: Studenten
vil ha evne til å styre egen læring, gjennomføre egendefinerte prosjektoppgaver og kritisk vurdere faglige teori- og
metodevalg, og reflektere over egen læring Studenten vil ha evne til å arbeide konstruktivt i tverrfaglige team med
komplekse problemstillinger Studenten vil ha evne til skriftlig å framstille faglige problemstillinger, teorier, metoder
og løsninger på en systematisk måte og med rett kildehenvisning Studenten vil ha evne til å forberede og gjennomføre
prosjektpresentasjoner for et faglig og allment publikum, både individuelt og som del av en større prosjektgruppe
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F

LAA361  Strategisk landskapsplanlegging - modul I
Strategic Landscape Planning - Module 1
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Morten Clemetsen/ ILP
Medvirkende lærere: Knut Bjørn Stokke
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Felles utferder, felles gjennomgang, 80% av fellesveiledninger, forelesnings- og seminartid.
Hovedtferd utgjør 5 dager plus reise
Forutsatte forkunnskaper:  APL102 APL 201/202
Overlapping og studiepoengreduksjon: Det er ikke mulig å få godkjent studiepoeng for både LAA360 og LAA361
Strukturert undervisningstid: Strukturert undervisningstid ca 90 timer: Forelesninger og seminarer 30 timer Utferd 50
timer Gjennomgang og presentasjoner ca 10 timer
Innhold:  Kurset retter seg mot studenter ved INA, fortrinnsvis med kombinasjon med REIS 300 Emnet vil bestå
av forelesninger, seminarer, litteraturstudier og prosjektrettet gruppearbeid. Prosjektdelen av kurset vil bli utviklet i
sammenheng med en årlig utferd og feltarbeid til en aktuell region i Norge. Utferden vil til sammen ha opp til en ukes
varighet. Tematisk innhold: &amp;#8226; Politiske rammer og strategier for landskap &amp;#8226; Landskapsstrategier
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i plan og forvaltningen &amp;#8211; mål, utfordringer og virkemidler &amp;#8226; Overordnede landskapsutfordringer
knyttet til energispørsmål, kommuneplanlegging, stedsutvikling, reiseliv, naturvern og verdiskaping &amp;#8226;
Landskap som ressurs for utvikling &amp;#8226; Metode: Landskapsanalyse som prosessverktøy &amp;#8226; Verktøy
for mobilisering og medvirkning i landskapsplanleggingen Planlegging og forvaltning av bynære friluftsområder
Helhetlig planlegging for kystsone- og vassdrag
Læringsutbytte: Kunnskap: Studenten vil ha kunnskap om strategisk landskapsplanleggings samfunnsrelevans og
betydning for bærekraftig planlegging på regional og lokalt nivå. Studenten skal ha kunnskap om Den europeiske
landskapskonvensjonens betydning for landskapsplanlegging og landskapsforvaltningsstrategier i Norge og Europa
Studenten skal ha kunnskap om et landskapsområdes naturmessige, historiske, menneskelige og territorielle
sammenhenger, og hvordan dette kan danne grunnlag for bærekraftige forvaltningsstrategier Studenten skal ha
kunnskap om regional og kommunal planlegging av sammenhengende landskap etter plan- og bygningsloven, i
samspill med naturmangfoldloven og annet lovverk som regulerer arealbruk. Her står samarbeid, medvirkning,
konsekvensutredning og balansering mellom vern og bruk av landskap sentralt. Studenten skal ha kunnskap om
landskapets multifunksjonalitet og betydning for identitet og tilhørighet, og som ressurs for verdiskaping Studenten skal
ha kunnskap om ulike aktørgrupper og oppøve ferdigheter i kommunikasjon med dem. Ferdigheter:: Studenten vil være
i stand til å identifisere og beskrive natur- og kulturbaserte særtrekk og ressurspotensial for områdebasert verdiskaping
og forvaltning. Studenten vil ha tilegnet seg ferdigheter i valg og bruk av aktuelle metoder for å gjennomføre kartlegging
og kunnskapsinnhenting om større geografiske og territorielle sammenhenger og designe framgangsmåter som svarer til
problemstillinger og landskapsskala . Studenten vil ha ferdigheter i kommunikasjon med ulike aktørgrupper Studenten
vil kunne gjennomføre analyser av kunnskapsgrunnlag og utvikle løsninger og forslag i tverrfaglige team Studentel
vil kunne utarbeide strategier og tiltak basert på egen kunnskapsinnhenting og annerkjente metoder, og kople det
til planlegging etter plan- og bygningsloven Generell kompetanse: Studenten vil ha evne til å styre egen læring,
gjennomføre egeninitierte prosjektoppgaver og kritisk vurdere faglige teori- og metodevalg, og reflektere over egen
læring Studenten vil ha evne til å arbeide konstruktivt i tverrfaglige team med komplekse problemstillinger Studenten vil
ha evne til å forberede og gjennomføre prosjektpresentasjoner for et faglig og allment publikum, både individuelt og som
del av en større prosjektgruppe
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F

MAST300  Planlegging av masteroppgaven
Planning the Master Thesis
Studiepoeng: 5 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Erling Berge/ ILP
Medvirkende lærere: .
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Kurset har 2 obligatoriske øvingar. A) Etter omlag 4 veker skal ein gruppevis leggje fram ein
kritisk analyse av 2 MA-oppgåver. B) Etter omlag 8 veker skal det leverast ein leserapport for pensum.
Forutsatte forkunnskaper:  Masternivå
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: ca 10 t, Seminar: ca 20 timer
Innhold:  Målet med kurset er å utarbeide ein plan for gjennomføring av eiga masteroppgåve (heretter kalla «MA-
planen»). Kurset skal gi ein brei oversikt over kva det vil seie å arbeide vitskapeleg, både teoretisk og metodisk. Kurset
skal vidare introdusere etiske krav til forsking og tekniske krav til vitskapelege skrifter. Til stønad for arbeidet med MA-
planen, og seinare for gjennomføringa av MA oppgåva, skal det: 1) lesast eit pensum som skal gi oversikt over kva det
vil seie å arbeide vitskapeleg, 2) instruerast i etiske krav til forsking, 3) øvast i tekniske krav til akademisk skriving og
4) kritisk lesing an masteroppgåver med vurdering av korleis arbeidet er gjennomført ut frå teoretiske, metodologiske,
etiske og tekniske krav. Kurset har 2 obligatoriske øvingar. A) Etter omlag 4 veker skal ein gruppevis leggje fram ein
kritisk analyse av 2 MA-oppgåver (punkt 4 ovanfor) B) Etter omlag 8 veker skal det leverast ein leserapport for pensum.
Leserapporten skal vere kortfatta med maksimum 800 ord, og den skal gi ein oversikt over kva pensum inneheld og kva
for deler (om nokon) som har størst interesse for MA-oppgåver av den typen som skrivaren skal gjennomføre. Dersom
dei 2 obligatoriske øvingane er godkjent skal kandidaten etter omlag 12 veker levere ein MA-plan. MA-planen skal
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innehalde ei drøfting av problemet eller temaet som skal granskast. Drøftinga skal vere retningsgjevande for metodiske
framgangsmåtar i arbeidet med å svare på problemet eller greie ut om temaet. MA-planen skal drøfte etiske problem ein
kan møte i arbeidet. Dersom det skal samlast inn data frå identifiserbare personar (også indirekte identifiserbare) skal
meldeskjema til Personvernombodet for forsking sendast inn. Kopi av skjemaet skal leggjast ved MA-planen. I sluttfasen
av arbeidet med MA-planen bør vegleiar konsulterast. Kopi av «Kontrakt mellom student(er) og veileder(e), inkludert
prosjekt- og fremdriftsplan for gradsoppgaver» skal leggjast ved MA-planen.
Læringsutbytte: Kunnskap: Forståing av kor viktig teorigrunnlag og metodeval er. Oversikt over grunnleggande
prinsipp for vitskapeleg arbeid. Forståing av prosessen i arbeidet med ei masteroppgåve: Planlegging, gjennomføring
og akademisk skriving. Ferdigheter: Trening i å legge opp ein plan for eige masterarbeid. Trening i skrivetekniske
ferdigheter ofte brukt i vitskapelig rapportering som bruk av litteratur, fotnotar, figurer, tabellar, osv. Haldningar: Innsikt
i etiske problem ein ofte møter i arbeidet med masteroppgåva, inklusiv personvern og bruk av kjelder.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: MA-planen blir lest og vurdert av sensor. Kriteria for å få bestått er at emneansvarleg og sensor trur MA-
planen kan gi ei ferdig MA-oppgåve til innleveringsfristen og at kandidaten demonstrerer innsikt i dei tekniske krava til
vitskapeleg skriving.

MATH001  Forkurs i matematikk
Introduction to Mathematics
Studiepoeng: 0 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Trygve Almøy/ IKBM
Medvirkende lærere: Emnet vil bli ledet av en hjelplærer (masterstudent).
Startperiode: Augustblokk
Perioder: Augustblokk  
Forutsatte forkunnskaper:  Ett år matematikk fra videregående skole.
Strukturert undervisningstid: 4 timer pr dag, 4 dager i uken i 3 uker. Totalt antall timer forelesninger/øvinger = 48
timer. Dersom det er behov, og ressursene tillater det, kan det bli opprettet kveldsgrupper i tillegg.
Innhold:  Forkurset blir holdt for studenter som ikke har to år med matematikk fra vgs, eller som av ulike grunner
trenger å repetere stoffet fra vgs. Kurset er frivillig, det gir ingen studiepoeng og det er ingen eksamen. Innhold:
elementære regneregler for brøker, potenser og liknende, løsning av likninger, funksjonsbegrepet, tegning av grafer
samt annet stoff som forutsettes kjent når en begynner på MATH100. Kurset gis på dagtid, men dersom det er behov og
ressursene tillater det, kan det bli opprettet kveldsgrupper.
Læringsutbytte: 
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Det er ingen eksamen i MATH001.

MATH100  Brukerkurs i matematikk
Introductory Mathematics
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Trygve Almøy/ IKBM
Medvirkende lærere: Lars Snipen
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Obligatoriske oppgaver. Må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Studenter som tar
kurset omigjen, må også levere inn oppgaver på nytt.
Forutsatte forkunnskaper:  Matematikk R1 (tidligere 2MX), forkurs i matematikk (MATH001) eller tilsvarende.
Strukturert undervisningstid: 4 timer forelesning og 4 timer øvelser pr. uke.
Innhold:  Studentene får gjennomgått det viktigste om hvert tema i emnet gjennom forelesninger. Deretter får de
oppgaver / prosjektoppgaver om de samme temaene. Det blir gitt oppgaver med følgende siktemål: Innlæring av
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regneteknikk og metoder, gi matematisk forståelse av temaene og vise hvordan temaene kan anvendes. Studentene får
hjelp av øvingslærere til oppgavene. Studentene skal lære om lineære funksjoner, polynomer, rasjonale funksjoner,
trigonometriske funksjoner, grenseverdier og kontinuitet, vekst- og nedbrytningsprosseser, eksponential- og
logaritmefunksjoner, derivasjon, funksjonsdrøfting, optimalisering i en og to variable, Lagranges multiplikatormetode,
vektorer, integrasjon, geometriske rekker og enkle differensiallikninger.
Læringsutbytte: Etter at emnet er avsluttet skal studentene ha lært en del grunnleggende matematiske begreper, metoder
og teknikker. Studentene vil også ha lært hvordan metodene i kurset anvendes på mange praktiske problemer.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: 45 minutters flervalgsprøve midt i semesteret. 3,5 timers skriftlig eksamen i eksamensperioden, også denne
vil være helt eller delvis bestående av flervalgsoppgaver. Midtsemesterprøven teller 20 %, slutteksamen teller 80 %.

MATH111  Kalkulus 1
Calculus 1
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Ulf Geir Indahl/ IMT
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Forutsatte forkunnskaper:  R2 fra vgs eller MATH100.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: 4 timer/uke. Øvinger: 2 timer/uke
Innhold:  Grunnleggende algebra, elementære funksjoner (lineære og kvadratiske funksjoner, polynom, trigonometriske
funksjoner, eksponensial- og logaritmefunksjoner) og inverse funksjoner, parametriserisering av kurver. Funksjoner av
en variabel: grenser og kontinuitet, derivasjon, anvendelser av derivert, analyse av funksjoner og grafer, linearisering,
optimalisering. Riemannintegralet og grunnleggende integrasjonsteknikk. Rekker og rekkeutvikling. Vektorer i planet og
rommet.
Læringsutbytte: Studentene skal 1) tilegne seg grunnleggende begreper og setninger i teorien, 2) beherske
standardmetoder for å analysere og operere med funksjoner av en variabel, 3) kunne nytte disse kunnskapene og
ferdighetene til å løse enkle anvendte problemer.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig eksamen, 3,5 timer.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Utdelt kalkulator. Spesifiserte andre hjelpemidler.

MATH112  Kalkulus 2
Calculus 2
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: John Andreas Wyller/ IMT
Medvirkende lærere: John Wyller
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Ingen
Forutsatte forkunnskaper:  MATH111.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: 4 timer/uke. Øvinger: 2 timer/uke.
Innhold:  Anvendelser av det bestemte integralet. Volum- og arealberegning. Buelengde. Polarkoordinater.
Vektorvaluerte funksjoner. Parametriserte kurver. Funksjoner av flere variable, linearisering, gradient og
retningsderivert, optimalisering, Lagrange-multiplikatorer. Multiple integral. Integrasjonsteknikk og anvendelser av
integral. Kurveintegral. Flateintegral. Greens, Gauss\' og Stokes teoremer.
Læringsutbytte: Studentene skal 1) tilegne seg grunnleggende begreper og setninger i teorien, 2) beherske
standardmetoder for å analysere og operere med skalare funksjoner og vektorfunksjoner av en eller flere variable, 3)
kunne nytte disse kunnskapene og ferdighetene til å løse enkle anvendte problemer.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
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Eksamen: Skriftlig eksamen 3,5 timer.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Utdelt kalkulator. Spesifiserte andre hjelpemidler.

MATH113  Lineær algebra og lineære differensiallikninger
Linear Algebra and Linear Differential Equations
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Arkadi Ponossov/ IMT
Medvirkende lærere: 
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Det vil bli gitt et antall obligatoriske oppgaver i løpet av semesteret. For å få gå opp til
eksamen må besvarelser være levert innen de fristene som blir oppgitt, og besvarelsen må være godkjent.
Forutsatte forkunnskaper:  MATH111, MATH112
Overlapping og studiepoengreduksjon: MATH130 eller MATH131: 5 stp
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: 4 timer/uke. Øvinger: 2 timer/uke
Innhold:  Emnet består av to deler Lineær algebra (felles med MATH131): Lineære likningsystemer, Gauss
eliminasjon, inverse matriser, determinanter, basiser, komplekse tall, egenverdier og egenvektorer. Anvendelser på enkle
differensiallikninger. Lineære differensiallikninger: Første- og andre ordens ordinære lineære differensiallikninger,
trigonometriske Fourier rekker, enkle lineære partielle differensiallikninger.
Læringsutbytte: Studentene skal 1) tilegne seg grunnleggende begreper og setninger i teorien, 2) beherske
standardmetoder i lineær algebra og for løsning av lineære differensiallikninger, 3) kunne nytte disse kunnskapene og
ferdighetene til å løse enkle anvendte problemer.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig eksamen 3.5 timer
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Utdelt kalkulator. Spesifiserte andre hjelpemidler.

MATH131  Lineær algebra
Linear Algebra
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Arkadi Ponossov/ IMT
Medvirkende lærere: 
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Det vil bli gitt at antall obligatoriske oppgaver i løpet av semesteret. For å få gå opp til
eksamen må besvarelser være levert innen de fristene som blir oppgitt, og besvarelsen må være godkjent.
Forutsatte forkunnskaper:  MATH100
Overlapping og studiepoengreduksjon: MATH113 or MATH130: 5 stp (dvs student får ingen studiepoeng for emnet)
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: 4 timer pr. uke (første halvdel av høstparallellen). Øvinger: 2 timer pr.
uke (første halvdel av høstparallellen)
Innhold:  Lineær algebra (felles med MAT113): Lineære likningsystemer, Gauss eliminasjon, inverse matriser,
determinanter, basiser, komplekse tall, egenverdier og egenvektorer.
Læringsutbytte: Studentene skal 1) tilegne seg grunnleggende begreper og setninger i teorien, 2) beherske
standardmetoder i lineær algebra, 3) kunne nytte disse kunnskapene og ferdighetene til å løse enkle anvendte problemer
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig eksamen 3.5 timer
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Utdelt kalkulator. Spesifiserte andre hjelpemidler.

MATH250  Partielle differensiallikninger og modeller
Partial Differential Equations and Models
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Studiepoeng: 10 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: John Andreas Wyller/ IMT
Medvirkende lærere: John Wyller.
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Obligatoriske oppgaver må være godkjent innen de fristene som blir oppgitt.
Forutsatte forkunnskaper:  MATH111, MATH112, MATH113, MATH280
Strukturert undervisningstid: 4 timer forelesninger pr. uke. 2 timer regneøvinger.
Innhold:  Studentene får gjennomgått det viktigste om hvert tema i emnet gjennom forelesninger. Deretter får de
oppgaver som omhandler de samme temaene. Det blir gitt oppgaver med siktemålet å øve regneteknikk, forstå metoder
og begreper samt å kunne anvende faget på teknisk-fysiske problemstillinger. Prosjektoppgaver basert på MATLAB blir
en viktig del av opplegget.
Læringsutbytte: Studentene skal lære grunnleggende teori for partielle differensiallikninger. De skal bli i stand
til å bruke denne teorien på problemstillinger i biologi, kartfag, fysikk og teknologi. Etter å ha fullført emnet
skal studentene beherske følgende temaer: konserveringslover, klassifisering av partielle differensiallikningern,
bølgelikningen, diffusjonslikningen, Laplace-likningen, separasjon av variable, Sturm-Liouville teori, Fourierrekke og,
differensmetoder. Studentene skal kunne: · bruke relevante metoder og teknikker med vekt på praktiske anvendelser,
· bruke dataprogrammet MATLAB til å løse og visualisere problemstillingene i emnet, · lage og analysere enkle
matematiske modeller.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig eksamen, 3,5 timer.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

MATH270  Kompleks analyse og transformasjonsmetoder
Complex Analysis and Transformation Methods
Studiepoeng: 10 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Arkadi Ponossov/ IMT
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  Juniblokk  
Obligatoriske aktiviteter: Obligatoriske oppgaver må være godkjent innen de fristene som blir oppgitt.
Forutsatte forkunnskaper:  MATH111, MATH112, MATH113
Strukturert undervisningstid: 4 timer forelesninger pr. uke. 4 timer regneøvinger pr. uke i vårparallelen.
Innhold:  Studentene får gjennomgått det viktigste om hvert tema i emnet gjennom forelesninger. Deretter får de
oppgaver som omhandler de samme temaene. Det blir gitt oppgaver med siktemålet å øve regneteknikk, forstå metoder
og begreper samt å kunne anvende faget på teknisk-fysiske problemstillinger.
Læringsutbytte: Studentene skal lære grunnleggende teori for analytiske funksjoner og transformasjonsmetoder. De
skal bli i stand til å bruke denne teorien på problemstillinger i kartfag, fysikk, teknikk. Etter å ha fullført emnet skal
studentene beherske - Komplekse tall - Komplekse funksjoner - Cauchys integralteorem og Cauchys integralformel -
Taylorrekker og Laurentrekker - Residueregning - Fourier-transformasjoner.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig eksamen, 3,5 timer.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Utdelt kalkulator. Spesifiserte andre hjelpemidler.

MATH280  Anvendt lineær algebra
Applied Linear Algebra
Studiepoeng: 10 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Ulf Geir Indahl/ IMT
Medvirkende lærere: Ulf Indahl
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
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Obligatoriske aktiviteter: To semesteroppgaver med inngår i den langsgående evalueringen.
Forutsatte forkunnskaper:  MATH113 eller MATH131
Overlapping og studiepoengreduksjon: 10 studiepoeng reduksjon mot MATH260
Strukturert undervisningstid: 4 timer forelesninger pr. uke. 2 timer oppgaveregning.
Innhold:  Studentene får gjennomgått det viktigste om hvert tema i emnet gjennom forelesninger. Deretter får de
oppgaver som omhandler de samme temaene. Det blir gitt oppgaver med siktemålet å forstå metoder og begreper samt å
kunne anvende faget på aktuelle problemstillinger.
Læringsutbytte: Teoretisk forståelse av grunnleggende metodikk innen anvendt lineær algebra, utvalgte
optimeringsproblemer og innsikt i Praktiske anvendelser relatert til: - Numerisk løsning av likningssystemer -
Vektorrom og lineærtransformasjoner - Diagonalisering og skifte av basis - Indreprodukter, lengde, ortogonalitet og
indreproduktrom - Ortogonale projeksjoner og minste kvadraters metode - Singulærverdidekomposisjon Aktuelle
eksempler på anvendelser: - Optimering under bibetingelser - Lineær regresjon (Principal Component Regression,
Ridge Regression, Weighted Least Squares, Partial Least Squares) - Dynamiske Systemer - Lineær Programmering -
Bildeanalyse - Økonomisk analyse
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Langsgående evaluering. Gjennomføring av to semesteroppgaver (40% vekt) + avsluttende skriftlig eksamen,
3.5 time (60 % vekt) .

MATH290  Reell analyse
Real Analysis
Studiepoeng: 10 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Bjørn Fredrik Nielsen/ IMT
Medvirkende lærere: Arkadi Ponossov.
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Obligatoriske innleveringer
Forutsatte forkunnskaper:  MATH111, MATH112, MATH113
Strukturert undervisningstid: 4 timer forelesninger og 2 timer seminar pr. uke.
Innhold:  Studentene får gjennomgått det viktigste om hvert tema i emnet gjennom forelesninger. Deretter får de
oppgaver som omhandler de samme temaene. Det blir gitt oppgaver med siktemålet å forstå metoder og begreper samt å
kunne anvende faget på aktuelle problemstillinger.
Læringsutbytte: Studentene skal lære seg presis bruk av matematiske begreper som er en nødvendig bakgrunn for å
forstå matematisk analyse. Etter å ha fullført emnet skal studentene beherske: aksiomatisk beskrivelse av de forskjellige
tallsystemene, grunnleggende topologiske begreper som metriske rom, kompletthet, kompakthet, konvergens og uniform
konvergens, Riemann-integralet, utvalgte emner i funksjonalanalyse.
Eksamensform: Avsluttende Muntlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Muntlig eksamen.

MATH310  Kontinuerlige dynamiske systemer
Continuous Dynamical Systems
Studiepoeng: 10 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Bjørn Fredrik Nielsen/ IMT
Medvirkende lærere: 
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Emnet tilbys:  Annet - Emnet gis i vårparallelen 2014, ellers etter kapasitet og behov.
Obligatoriske aktiviteter: 
Forutsatte forkunnskaper:  MATH111, MATH112, MATH113, MATH250, MATH270, MATH280 og MATH290.
Strukturert undervisningstid: 4 timer forelesninger pr. uke 2 timer seminar pr. uke
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Innhold:  Innholdet i emnet vil normalt hentes fra områdene: differensiallikninger, integro-differensiallikninger,
integrallikninger, numerisk matematikk, inverse problemer, statistiske metoder, funksjonalanalyse, men vil kunne variere
fra år til år.
Læringsutbytte: Studentene skal lære anvendt matematikk og hvordan denne kan brukes til å studere utvalgte
problemstillinger i miljøfag, biologi og fysikk.
Eksamensform: Avsluttende Muntlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Muntlig eksamen basert på en skriftlig prosjektrapport innlevert av studenten i forkant av eksamen.

MATH401  Moderne anvendt matematikk
Modern Applied Mathematics
Studiepoeng: 10 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Bjørn Fredrik Nielsen/ IMT
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  Vårparallell  
Emnet tilbys:  Annet - Emnet gis etter behov.
Forutsatte forkunnskaper:  MATH111, MATH112, MATH113, MATH270, MATH280 MATH290, MATH250
Strukturert undervisningstid: 20 timer diskusjoner med faglærer og 280 timer selvstudium
Innhold:  Innholdet i emnet vil kunne variere fra år til år, men vil normalt hentes fra områdene: differensiallikninger,
integro-differensiallikninger, integrallikninger, numerisk matematikk, inverse problemer, statistiske metoder,
funksjonalanalyse.
Læringsutbytte: Studentene skal lære moderne anvendt matematikk og hvordan denne kan brukes til å studere utvalgte
problemstillinger i miljøfag, biologi og fysikk.
Eksamensform: Avsluttende Muntlig Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Muntlig eksamen eller skriftlig prosjektarbeid.

MINA100  Energi, miljø og naturressurser
Energy, Environment and Natural Resources
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Lars Bakken/ IPM
Medvirkende lærere: Fra IPM: Lars Bakken, Michael Heim, Hans Christian Teien, Fra INA: Erik Trømborg mfl.
Startperiode: Augustblokk
Perioder: Augustblokk  Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Augustblokk: Utferd, valg av semesteroppgave (gruppevis) og utvikling av et grunnriss
som presenteres i plenum. Høstparallell: Presentasjon (muntlig) og innlevering av skriftlig gruppeoppgave midtveis i
semesteret for evaluering, med muligheter for revisjon før endelig karakter settes ved slutten av semesteret.
Forutsatte forkunnskaper:  Det forutsettes en minimum av dannelse, alment opplysningsnivå, sult på nye kunnskap og
forståelse, og vilje til å gjøre en innsats får å tilfredsstille denne sulten.
Strukturert undervisningstid: Tre uker i augustblokk og 4 timer/uke i høstparallell: Utferd: 3 dager. Forelesninger/
seminarer, semesteroppgave med gruppearbeid og veiledning fra faglærer.
Innhold:  Innføringsemne for bachelorprogrammene Miljø og naturressurser, samt Fornybar Energi. Emnet har tre
hovedelementer: 1. Forelesninger om miljøvitenskap, miljøetikk, energi- og ressurspolitikk. Forelesningene er dels
basert på utdelt materiale og dels på innføringsboken Environmental Science av Botkin og Keller. Boken dekker de
mest sentrale og hyppigst debatterte tema knyttet til miljø- og ressurproblematikk, bærekraft, globale endringer og
befolkningsvekst. 2. Seminarserie basert på utdelte tekster (James Lovelock, J Rockstrom mfl) 3. Gruppearbeid over
utvalgte emner. Veiledergruppene ved instituttene (IPM og INA) stiller med forslag til tema og veiledere for oppgavene
(faggruppene og deres tema presenteres tidlig i augustblokken). Gruppearbeidet munner ut i en skriftlig rapport (maks 15
sider) og en muntlig fremlegging i plenum.
Læringsutbytte: Åpne øynene for naturvitenskapelige og politiske miljø- og energispørsmål. Emnet skal gi en innsikt
i de viktigste vitenskapelige og politisk/etiske saker som har vært på dagsorden de siste decennier. Spesielt vektlagt er
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spørsmål knyttet til global bærekraft og globale endringer. Emnet skal stimulere til kritisk tenkning og gi øvelse/erfaring
i argumentasjon både muntlig og skriftlig.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftig eksamen (2 timer) teller 75%, karakter på gruppeoppgave teller 25%. Begge eksamensdeler må være
bestått (E eller bedre).
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

MINA200  Forurensning - miljø
Pollution - Environment
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Trine Aulsta Sogn/ IPM
Medvirkende lærere: Deborah Oughton, Gerard Cornelissen.
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: De 4 innleverte øvingsoppgaver må være godkjent.
Forutsatte forkunnskaper:  MATH100, KJM100, BIO130.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: 36 timer. Øvelser: 16 timer.
Innhold:  Forelesninger: Definisjoner av forurensninger og miljøgifter med omtale av radionuklider, metaller, organiske
forurensninger/pesticider, atmosfæriske svovel- og nitrogenforbindelser og klimagasser. Stoffenes egenskaper,
tilstandsformer og mikrokjemiske reaksjoner. Aktuelle transportveier. Betydningen av hydrolyse, polymerisering,
ionebytte og selektiv binding, kjemisorpsjon, komplekser og kjelater, utfelling og medfelling, kolloidale forbindelser i
vann og redoksreaksjoner i jord, vann og sedimenter for transport og tilgjengelighet av forurensninger og miljøgifter.
Stofftransport ved mettet og umettet strømning. Øvelser: Fire enkle case bearbeides og en kort skriftlig rapport leveres
for godkjenning og tilbakemelding. Casene som velges vil kunne variere fra år til år. Opp til to studenter kan jobbe
sammen om en oppgave. I tillegg vil et antall andre øvingsoppgaver bli løst i et samspill mellom faglærer og studentene
i samlet klasse. Semesteroppgaven: denne skrives innen et selvvalgt tema innen emnet. Temaet skal godkjennes av
faglærer. Etter sensurering returneres oppgaven med kommentarer. Opp til to studenter kan jobbe sammen om en
oppgave.
Læringsutbytte: Skal kunne forstå de viktigste prosesser av betydning for skjebnen til forurensninger og miljøgifter
i naturen. Forstå hvordan forurensninger og miljøgifter tilføres naturen, hvordan de transporteres og hvordan de kan
holdes igjen i atmosfæren, hydrosfæren og det terrestriske miljø. I tillegg vil eksempler på biologiske effekter bli brukt
uten at de toksikologiske mekanismene blir belyst. Skal kunne gjøre grove estimater av noen forurensningssituasjoner.
Ha en god nok faglig innsikt til å kunne vurdere de fleste forurensninger og miljøgifter på en objektiv måte.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Muntlig slutteksamen 50%. Karaktergiving på to øvingsoppgaver (15%), de to andre må være godkjent.
Semesteroppgave 35%. Alle deler må være bestått.

MINA310  Project Management and Research Methods
Prosjekt administrasjon og forskningsplanlegging
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: Lindis Skipperud/ IPM
Teachers: Lindis Skipperud, Huw Jones from Middlesex University UK, Brit Salbu and the students\' advisors
Start term: Autumn parallel
Terms: Autumn parallel  January block  
Mandatory activities: Coursework 100%. Eight pieces of coursework to assess students ability to enterpret data and
apply statistical techniques. One project proposal with presentation to demonstrate students ability to design and plan a
MSc project. Analysis of given cases, workshops/tutorials.
Prerequisites:  KJM100.
Credit reduction: 5 credits versus ECOL300
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Type of course: Lectures and supporting computer laboratories to impart knowledge and applied workshops to
familiarise with various statistical techniques: 40t (intensive week). Other study hours: 140 hours. Total study hours
per semester: 180 hours. Other study hours: interpret data, literature search, design and plan a MSc project, make a
presentation.
Contents: Research methods: Statistics and data handling, database and literature resources, critical analysis of
publications, efficient scientific writing Project management: Design (stats), implementation and management of
projects. Introduction to generic management/statistical tools.
Learning outcomes: The students will be competent in designing research projects (Master projects), analysing and
evaluating data using appropriate statistical techniques, extract literature, and critical evaluated available data for their
own use. They will be trained in making oral and written presentations.
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: Pass/Fail
Assessment methods: Coursework 100%

MINA410  Environmental Radiobiology
Økologi og radiobiologi
Credits: 5 Language:  English
Staff/institute: Deborah H Oughton/ IPM
Teachers: Prof Carmel Mothersill, McMaster University, Canada Prof Colin Seymour, McMaster University, Canada
Start term: June block
Terms: August block  June block  
The course is offered:  Other - Odd years. The course will be given i Juneblock 2013 from June 24th to 28th, then 2015.
Mandatory activities: Lectures (80% attendance) Written assignment
Prerequisites:  basic principles of radiation protection (eg. KJM350 or similar)
Type of course: 25 hrs lectures 25 hrs preparation/self-study 100 hrs written assignment
Contents: The course is based on a weeks intensive lectures. Students are expected to have read and prepared from the
pensum beforehand. One afternoon will include lab demonstration of some of the biomarker methods. An additional
indepth self-study on a selected topic will be required for the written assignment.
Learning outcomes: The aim of the course is to give students an introduction to the fundamental principles of
radiobiology, within the context of research fields on radioecology and the environmental effects of radiation. As such
the course will cover both the history and the state-of-the-art of our knowledge on the biological effects of radiation
on humans, and how this relates to other effects seen in non-human organisms. Areas covered include fundamental
radiobiology, biological responses to ionising radiation, the use of biomarkers and toxicogenomics, factors linked to
differences in radiation sensitivity, non-targeted effects (bystander, genomic instability, adaptive response, etc.,) and
multiple stressors.
Methods of examination: Final Grading: Pass/Fail
Assessment methods: The students will prepare a written assignment on a choice of topics. The assigment will require
self-study and should be handed in 3 weeks after completion of the lectures

MVI100  Introduksjon i matvitenskap
Introduction to Food Science
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Trude Wicklund/ IKBM
Medvirkende lærere: Trude Wicklund, Judith Narvhus, Ellen Skuterud, Odd-Ivar Lekang, Rita Nilsen,
gjesteforelesere.
Startperiode: Augustblokk
Perioder: Augustblokk  
Obligatoriske aktiviteter: Øvelser og ekskursjoner.
Forutsatte forkunnskaper:  
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Strukturert undervisningstid: 35 timer forelesning, 25 timer øvelser
Innhold:  Kurset består av forelesninger, øvinger og utferder og skal gi små smakebiter på temaer det kan være aktuelt å
fordype seg i senere i studiet.
Læringsutbytte: Mat er grunnlag for helse og velvære i befolkningen. I dette kurset vil matens sammensetning og
kvalitet være i fokus. Grunnleggende bearbeidingsmetoder for ulike råstoffgrupper vil bli gjennomgått. Studentene skal
få en oversikt over utfordringer og muligheter ved moderne matproduksjon, der matfordelingspolitikk og miljøaspekter
vil være viktige elementer.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Innlevering av rapporter fra de ulike emnene

MVI220  Næringsmiddelmikrobiologi
Food Microbiology
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Hilde Marit Østlie/ IKBM
Medvirkende lærere: Zhian Salehian og Anbjørg Rangberg.
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Laboratorieøvinger, gruppeoppgave og ekskursjon. Øvingsjournaler skal leveres inn for
vurdering senest to uker etter at den enkelte øving er avsluttet. Alle obligatoriske aktiviteter skal være gjennomført og
godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Forutsatte forkunnskaper:  Kunnskaper i mikrobiologi tilsvarende BIO130. Kunnskaper i biokjemi tilvarende
KJB200.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: 4 timer/uke. Laboratorieøvinger: 6 timer/uke.
Innhold:  Sentrale temaer: Matvarer som økologiske nisjer. Aktuelle mikrobegrupper. Kvalitetsskadelige mikrober i
råvarer/næringsmidler. Faktorer som påvirker mikrobenes utvikling i næringsmidler. Kvalitative og kvantitative metoder
for påvisning og karakterisering av mikrober. Infeksjoner og intoksikasjoner fra mikroorganismer i mat. Fysiske,
kjemiske og biologiske metoder for kontroll av mikrobene. Fermenteringer.
Læringsutbytte: Studentene får: 1) Kunnskaper om grunnlaget for hvordan mikrober utvikler seg, kontrolleres og
styres i næringsmidler 2) Nødvendig innsikt i metoder for generell og spesifikk analyse av mikrobegrupper i matvarer 3)
Ferdigheter i laboratoriet for mikrobiologisk arbeid under forhold som knytter seg til håndtering og analyse av matvarer
4) Individuelle, selvstendige erfaringer med laboratorieoppgaver 5) Forståelse av muligheter og begrensninger for
næringsmiddelmikrobiologisk arbeid 6) Oversikt over de nyeste trender innen utvikling på området.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: 3,5 timers prøve ved emneslutt teller 70 % av totalkarakteren, må være bestått. Laboratoriejournaler og
presentasjon av gruppeoppgave teller 30 % av totalkarakteren, må være bestått.

MVI230  Matvaretrygghet og -hygiene
Food Safety and Hygiene
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Tove Gulbrandsen Devold/ IKBM
Medvirkende lærere: Elling Olav Rukke (IKBM), Tor Lea (IKBM), Elisabeth Fjærvoll Olsen (IKBM), samt eksterne
forelesere fra industri og offentlig forvaltning.
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Obligatorisk fremmøte på kursets første forelesning, 3 lab øvelser og på presentasjon av
semesteroppgaver (Obligatorisk deltakelse på bedrifts besøk, dersom dette inngår i kurset, dette vurderes ved kursstart
som et alternativ til eksterne foredragsholdere). Deltakelse på alle obligatoriske aktiviteter er en forutsetning for å få
avlagt eksamen. Ved fravær på obligatoriske aktiviteter pga sykdom, må legeerklæring fremlegges.
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Forutsatte forkunnskaper:  Prosessteknologi tilsvarende MVI281 (kan tas parallelt), Eksperimentell og anvendt
biokjemi (inkl matkjemi) tilsvarende KJB210, Mikrobiologi tilvarende BIO130 og MVI220 (kan tas parallelt).
Strukturert undervisningstid: 36 forelesningstimer, 6 timer framlegging og diskusjon av semesteroppgaver, 12 timer
laboratorieøvinger (inkl diskusjon av resultater). Gjennomføring av laboratorieøvinger konsentereres til 3 uker. Resten av
vårparallellen brukes til forelesninger og fremlegging av semesteroppgaver.
Innhold:  Emnet er tverrfaglig og delt opp i flere delemner: * Kjemiske og mikrobiologiske forurensninger i råvarer
og mat . Det legges stor vekt på matbårne infeksjoner. * Kjemiske og mikrobiologiske forurensninger i drikkevann,
ulike rensemetoder og testing av drikkevannskvalitet. * Vaske- og desinfeksjonmidler, deres kjemi og egnethet til ulike
typer forurensing og til ulike typer produksjonsutsyr og lokaler. * Vaskeoperasjoner, hygienisk desing og - praksis *
Kvalitetssystemer * Myndigheter og lovverk
Læringsutbytte: Studentene skal kjenne til ulike kjemiske og mikrobiologiske forurensninger i råvarer, mat og i
drikkevann, deres kilder, helsemessige og kvalitetsmessige konsekvenser, og hvilke tiltak som kan gjøres for å unngå
slike i industriprodusert mat. De skal kunne vurdere ulike vaske- og desinfeksjonsmidlers egnethet til ulike typer
forurensinger og til bruk til forskjellige typer produksjonsutstyr. De skal kunne gjennomføre laboratorieanalyser av
vask- og desinfeksjonsmidler og vurdere deres egnethet. Videre skal de kunne analysere drikkevannskvalitet etter norske
normer. De skal kunne sette opp og gjennomføre et vaskeprogram i en matbedrift, og de skal kunne teste resultatet av
denne. De skal også kunne gjennomføre en risikoanalyse i en matbedrift. Studentene skal sette matens trygghet framfor
all matvarekvalitet, slik at de alltid vurderer tryggheten ved planlegging av matproduksjonsprosesser. De skal også ha
god kjennskap til det norske Mattilsynet, hvordan det er bygget opp og hvordan det utfører sin myndighet. De skal kunne
finne fram i det aktuelle nasjonale og internasjonale lovverket, og de skal ha innsikt i de kvalitetssystemer som er pålagt
og som matindustrien bruker for å sikre trygg matproduksjon
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Journal fra 3 lab øvelser (skrives enkeltvis eller gruppevis, dette avtales med ansvarlig lærer) og 1
semesteroppgave . Evalueringsform: A - F. Karakteren på journaler og semesteroppgave teller 40 % av sluttkarakter.
Avsluttende 3,5 timers skriftlig prøve teller 60 % av sluttkarakter. Alle langsgående evalueringer og skriftlig eksamen
må være besått.

MVI240  Sensorisk analyse
Sensory Science
Studiepoeng: 5 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Margrethe Hersleth/ IKBM
Startperiode: Januarblokk
Perioder: Januarblokk  
Emnet tilbys:  Annet - Emnet undervises dersom ressurstilgangen tillater det.
Obligatoriske aktiviteter: Øvinger.
Forutsatte forkunnskaper:  Kunnskaper i statistikk tilsvarende STAT100.
Overlapping og studiepoengreduksjon: 
Strukturert undervisningstid: 40 timer forelesninger. 10 timer laboratorieøvelser.
Innhold:  Kort introduksjon av anatomi og fysiologi relevant for sensorisk analyse. Bruk av sensorisk analyse i
forskning og til industriformål, herunder utvelging og trening av personer til sensorisk panel, og gjennomføring av
sensoriske metoder. Studentene skal gjennom praktiske øvelser, få erfaring som sensorisk dommer og som panelleder.
Journal fra øvelsene skal leveres for vurdering av foreleseren.
Læringsutbytte: Studentene skal kunne velge riktig sensorisk metode ut fra en gitt problemstilling, og kunne
gjennomføre en sensorisk analyse. Studentene skal kunne: trene og velge personer egnet for sensorisk panel, velge riktig
sensorisk metode ut fra gitte produktfaglige problemstillinger, praktisk kunne gjennomføre den sensoriske analysen,
behandle data fra analysen og skrive en enkel sensorisk rapport.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig eksamen, 3,5 t. Både eksamen og rapporter fra øvelser må være bestått.
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MVI250  Emballasjeteknologi
Packaging Technology
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Marit Kvalvåg Pettersen/ IKBM
Medvirkende lærere: Div. lærere.
Startperiode: Augustblokk
Perioder: Augustblokk  
Obligatoriske aktiviteter: Øvelse, utferd og gruppearbeid.
Forutsatte forkunnskaper:  Kunnskap om matproduksjon tilvarende MVI100. Kunnskap om næringsmiddelkjemi og
biokjemi tilsvarende KJB210.
Strukturert undervisningstid: 26 timer forelesning, 4 timer øvelse, 20 timer gruppearbeid, 8 timer utferd.
Innhold:  Forelesninger: Introduksjon, emballasjematerialene (glass, metall, fiber, plast, nye materialer),
emballeringsmetoder (MAP, pakkemaskiner, aktiv og intelligent emballering), helsemessig sikkerhet,
emballasjeoptimering og miljø. Øvelse: Gasspakking (MAP). Gruppearbeid: Emballering i praksis. Utferd:
Emballasjeprodusenter og emballasjebruker (næringsmiddelprodusent).
Læringsutbytte: Studentene skal forstå emballeringens betydning for matvarene og deres kvalitet. De skal kjenne
framstillingsmetoder, egenskaper, faguttrykk og bruksmuligheter for de viktigste emballasjematerialene og kunne stille
de rette spørsmålene ved valg mellom ulike materialer. Studentene skal også kjenne emballasjens betydning for miljøet.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig prøve teller 70%, gruppoppgave teller 30%. Avsluttende skriftlig prøve på 3 timer, må være bestått
for å få godkjent emnet.

MVI261  Heat Engineering I
Varme- og kuldeteknikk I
Credits: 5 Language:  English
Staff/institute: Reidar B. Schuller/ IKBM
Start term: Autumn parallel
Terms: Autumn parallel  
Prerequisites:  Mathematics equivalent to MATH100.
Type of course: Lectures: 4 hours per week
Contents: Mass balances, energy balances, pumps, fans and compressors, circular processes, heat transfer, evaporation
and evaporators, humid air and drying and cooling processes.
Learning outcomes: Students will acquire knowledge of unit operations and machine equipment that are part of
processing lines.
Methods of examination: Final Written exam Grading: A-F
Assessment methods: 3.5 hour written exam.
Examination aids: Simple calculator, specified other examination aids

MVI270  Melk som råvare
Unprocessed Milk
Studiepoeng: 5 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Gerd Elisabeth Vegarud/ IKBM
Medvirkende lærere: Tove Devold og PhD-studenter.
Startperiode: Januarblokk
Perioder: Januarblokk  
Emnet tilbys:  Annet - Emnet er under revisjon. Vil fra 2015 tilbys som et 10 sp kurs, hvor temaet \"melkens kjemi og
biokjemi\" utvides med funksjonalitet og teknologi.
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Obligatoriske aktiviteter: Oppmøtet og deltagelse fra dag 1 i undervisningsperioden, i tillegg til praktiske øvelser og
studentpresentasjoner.
Forutsatte forkunnskaper:  Kunnskap om matproduksjon tilsvarende MVI100. Kunnskaper i biokjemi tilsvarende
KJB200. Kunnskaper i næringsmiddelkjemi tilsvarende KJB210.
Strukturert undervisningstid: 56 timer i løpet av 3 uker, fordelt på forelesninger, og obligatoriske aktiviteter som
øvelser, kollokvier, gruppearbeid og studentpresentasjoner.
Innhold:  Melkens innhold av proteiner, fett, laktose, enzymer, mineraler og sporstoffer. Kumelk, geitmelk, human
melk. Forhold og variasjoner i melken som råstoff. Funksjonelle og ernæringsmessige egenskaper i melk.
Læringsutbytte: Studentene får grunnkunnskaper om kjemisk struktur, sammensetning og kvalitet i melk. Dette vil
være et godt grunnlag for forståelse av prosesser som brukes i mat- og meieriindustrien.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Avsluttende skriftlig prøve i form av flervalgseksamen, 3,5 timer, teller 50 % av karakteren, og må være
bestått. Innleverte skriftlige oppgaver m/presentasjoner teller 50 % og må være bestått. Karakter blir bekjentgjort etter at
alle presentasjoner er gjennomført.

MVI271  Fish and Meat as Raw Materials
Kjøtt og fisk som råvare
Credits: 5 Language:  English
Staff/institute: Bjørg Egelandsdal/ IKBM
Teachers: Magny Thomassen (main lecturer), Jan Berg, Nils Petter Kjos, Birger Svihus,Rune Rødbotten, Anna Haug,
Erik Slinde. The lecturers may vary from year to year. Fall 2013: Erik Slinde will be the course responsible from IKBM.
Last time the course is offered: HØST
Start term: Autumn parallel
Terms: Autumn parallel  
Mandatory activities: Group work with presentations must be approved before the final, written exam.
Prerequisites:  Basic knowledge of chemistry and biochemistry.
Credit reduction: HFX206, 5 credits (ECTS).
Type of course: 4 hours per week (lectures, group work, presentations) in 13 weeks.
Contents: The students will first acquire an overview of the Norwegian production of animal raw material, inclusive
fish and their importance for the Norwegian households. Trends in the consumption of these raw materials. The quality
of raw materials: definition, measurements and monitoring. A substantial part of the course is devoted to explaining
the structure of muscles, chemical composition, post-mortem processes and the latter processes\' impact on quality and
shelflife. The final part of the course is devoted to managing and monitoring the production of slaughter animals of the
desired quality. The differences among species (cattle, pork, lamb/sheep, poultry and eggs) are emphasized.
Learning outcomes: The students will acquire a basic understanding of the quality of raw materials originating from
fish, meat and eggs. The nutritional importance of these raw materials is emphasized. The effect of ante-mortem and
early post-mortem treatment of the animals for the quality of the raw material is lectured. Raw material quality is
defined, and typical, important methods of measuring raw material quality will be elaborated.
Methods of examination: Final Written exam Grading: A-F
Assessment methods: Semester assignment must be approved; written exam ( 3.0 hrs) counts 100% of the final grade.
Both parts have to be approved/passed. Participation on student presentations (minimum 80 %) is mandatory.
Examination aids: No calculator, no other examination aids

MVI272  Matplanter
Unprocessed Edible Plants
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Magnor Kåre Hansen/ IPM
Medvirkende lærere: Høsten 2013 vil Magnor Hansen, IPM, være kursansvarlig. Andre medvirkende lærere i kurset
er: Siv Fagertun Remberg, Anne Kjersti Uhlen, Anne-Berit Wold
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Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Emnet tilbys:  Annet - -Kurset endres fra høsten 2014
Obligatoriske aktiviteter: Felt- og laboratorieøvinger (med rapport), utferd. Obligatoriske aktiviteter skal være
gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Forutsatte forkunnskaper:  MVI100 (Introduksjon til matvitenskap) eller tilsvarende, næringsmiddelkjemi tilsvarende
KJB210 og biokjemi tilsvarende KJB200.
Overlapping og studiepoengreduksjon: 
Strukturert undervisningstid: Forelesninger og laboratorieøvinger 2 + 3 timer pr uke
Innhold:  Studenten skal tilegne seg kunnskap om plantemateriale (frukt, bær, grønnsker og korn) som råstoff i
næringsmiddelindustrien.
Læringsutbytte: Studentene skal tilegne seg et godt faglig grunnlag om planter som råstoff til industrien. I særlig grad
skal studentene lære å skille mellom godt og dårlig råstoff av planter til matvarerelatert industri.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Avsluttende skriftlig eksamen, teller 100%.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

MVI280  Næringsmiddelteknologi I
Food Technology I
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Svein Jarle Horn/ IKBM
Medvirkende lærere: Elling-Olav Rukke, Reidar B. Schuller.
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Semesteroppgaver/øvinger/demonstrasjoner. Skriftlig gruppearbeid presenteres muntlig i
slutten av semesteret. Første forelesning er obligatorisk.
Forutsatte forkunnskaper:  Kunnskap om matproduksjon tilsvarende MVI100, samt om matens kjemi og
råvarekunnskap. Kunnskaper i matematikk tilsvarende MATH100. Kunnskaper i kjemi tilsvarende KJM100 og KJM110
(kan tas samme semester). Kunnskaper i mikrobiologi tilsvarende BIO130.
Overlapping og studiepoengreduksjon: 
Strukturert undervisningstid: Forelesninger og øvelser 6 timer pr. uke i 13 uker.
Innhold:  Emnet gir en grunnleggende teoretisk innføring i generell næringsmiddelteknologi innenfor enhetsoperasjoner
som; blansjering, pasteurisering, sterilisering, tørking, baking, steking, infrarød-, ohmsk- og dielektrisk oppvarming,
kjøling, frysing, sortering og filtrering. Det gis en innføring i bioprosessering (biokatalyse) av mat vha enzymer
og mikroorganismer (fermentering). Masse- og energibalanse, materialegenskaper, varme-/kuldetransport, ulike
prosesslinjer og prosesskontroll blir også behandlet.
Læringsutbytte: Studenten skal vite hva prosessering av mat er og hvorfor vi gjør det. Studentene skal kunne utføre
enkle beregninger og vurderinger av prosesslinjer basert på enhetsoperasjoner som kjøling, tining, oppvarming,
varmekonservering, pasteurisering og autoklavering.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Avsluttende skriftlig eksamen, 3,5 timer.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen:  Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

MVI281  Næringsmiddelteknologi II
Food Technology II
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Elisabeth Fjærvoll Olsen/ IKBM
Medvirkende lærere: Ellen Skuterud/Erik Slinde, Odd-Ivar Lekang, Judith Narvhus.
Emnet tilbys siste gang: VÅR2014
Startperiode: Vårparallell
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Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Laboratorieøvelser er obligatoriske. Journaler skal være godkjent for å kunne gå opp til
eksamen.
Forutsatte forkunnskaper:  Næringsmiddelteknologi I (MVI280), eller tilsvarende.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger og øvelser: 6 timer pr. uke.
Innhold:  Enhetsoperasjoner og sammensatte prosesser knyttet til produktframstilling innenfor kjøtt-, fisk-, meieri- og
vegetabil/cerealteknologi.
Læringsutbytte: Forståelse av utvalgte prosessers innvirkning på foredlede produkters kvalitet.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Avsluttende skriftlig eksamen (3,5 t) med spørsmål fra hver av de fire hoveddelene i emnet. Det kreves at
studenten består eksamensspørsmålet fra hver av hoveddelene for å bestå eksamen.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen:  Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

MVI291  Kosthold og helse
Diet and Health
Studiepoeng: 5 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Kari Almendingen/ IKBM
Emnet tilbys første gang: VÅR  2014
Startperiode: Januarblokk
Perioder: Januarblokk  
Obligatoriske aktiviteter: Obligatorisk fremmøte første dag pga fordelingen av gruppearbeid. Aktiv deltagelse i
gruppearbeid. Både gruppepresentasjon og skriftlig eksamen må være bestått.
Forutsatte forkunnskaper:  Kunnskap om ernæring tilsvarende HFE100.
Overlapping og studiepoengreduksjon: MVI391 5 stp.
Strukturert undervisningstid: Januarblokk ( 3 uker) 24 timer forelesninger og 24 timer gruppearbeid med veiledning.
Innhold:  Emnet vil legge vekt på hva vi vet om enkeltkomponenter (stoffer + enkeltmatvarer) i kosten, i relasjon
til helse. Videre betydningen av kostens sammensetning, måltidsrytme, m.m., i forhold til helse. Emnet vil gi innsikt
i kostholdets betydning i ulike livsfaser, og i forhold til de største folkehelseproblemene. Dagsaktuelle temaer, som
kosttilskudd og motedietter, vil bli belyst i den grad tiden tillater det.
Læringsutbytte: Studentene får generell kunnskap om det vi i dag vet om sammenhengen mellom kosthold og redusert
eller økt risiko for helseproblemer og sykdom.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Gruppeoppgave med presentasjon i plenum for de andre emnedeltakerne. Hver presentasjon har inntil 30
minutters varighet, med tid til spørsmålsrunde i etterkant. Presentasjonen teller 1/3 av sluttkarakter (karakter avgjøres
av intern sensor). Skriftlig eksamen (3,0 t) teller 2/3 av sluttkarakter (karakter avgjøres av ekstern sensor). Både
gruppearbeidet og den avsluttende skriftlige prøven må være bestått for å få emnet godkjent .

MVI292  Immunsystemet, mat og helse
The immune system, food and health
Studiepoeng: 10 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Tor Erling Lea/ IKBM
Emnet tilbys første gang: VÅR  2014
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: De 2 første forelesningene er obligatoriske.
Forutsatte forkunnskaper:  Kunnskaper i cellebiologi tilsvarende BIO100, kunnskaper i biokjemi tilsvarende KJB200
og kunnskaper i mikrobiologi tilsvarende BIO130.
Overlapping og studiepoengreduksjon: Emnet overlapper 5 sp med tidligere emne MVI390, og 1 sp med tidligere
emne MVI390B.
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Strukturert undervisningstid: Forelesninger: 2 t / uke. Kollokvier/ gruppearbeid: 4 t / uke.
Innhold:  Grundig innføring i immunsystemets oppbygging og virkemåte. Dette vil være utgangspunkt for fordypning
i spesielle forhold knyttet til slimhinnenes immmunologi og biologi samt mekanismer for utvikling av matallergi. Det
vil bli lagt stor vekt på å formidle forskjeller mellom immunmedierte hypersensitivitetsreaksjoner og andre former for
overfølsomhetsreaksjoner på mat. Matens betydning for et effektivt infeksjonsforsvar, og immunforsvarets betydning
for utvikling av livsstilssykdommer vil bli behandlet. Det sammme gjelder funksjonelle egenskaper ved maten og
matkomponenter som går ut over de rent ernæringsmessige. Gjennom forelesninger, kollokvier med veiledning og arbeid
med gruppeoppgaver vil studentene få mulighet for å gjennomarbeide sentrale problemstillinger som er spesielt relevante
i forhold til senere yrkesmessig kontakt med temaene.
Læringsutbytte: Etter gjennomgått kurs vil studentene ha en bred, grunnleggende forståelse av immunsystemets
oppbygning og virkemåte. Dette er en forutsetning for å skjønne hvorfor kroppens infeksjonsforsvar også kan reagere
med ikke-infeksiøse agens og på den måten bidra til utvikling av ulike typer hypersensitivitetsreaksjoner som f.eks.
matallergi. Forskjellen mellom matallergi og ulike typer intoleranse overfor matvarer vil bli utdypet slik at studentene får
en klar forståelse av forskjellen mellom immunmediert hypersensitivitet og andre uønskede reaksjoner på mat. Kurset vil
spesielt vektlegge slimhinnenes og tarmens immunologi og beskrive viktige elementer i opprettholdelsen av en balansert
tarmfunksjon, homeostase. Studentene vil således får en god forståelse av matens og matkomponenters betydning
for tarmslimhinnens og immunsystemets funksjon, samt matens betydning for sammensetningen av tarmfloraen
(mikrobiota) og koblingen mellom mikrobiota og sykdomsutvikling. Studentene vil få en bred forståelse av temaene
ernæringsimmunologi og immunmetabolisme som omfatter matens og matkomponenters betydning for et effektivt
infeksjonsforsvar og immunsystemet sammen med feil ernæring er involvert i utviklingen av typiske livsstilssykdommer.
Kurset vil også gi en innføring i de vanligste immunologiske teknikkene som brukes i dagens biomedisinske forskning
samt ved diagnostikk og påvisning av matallergi. Læringsmålene er forenlige med at studentene skal utvikle kunnskap
og et begrepsapparat som gjør dem i stand til å tilegne seg relevant faglitteratur, foreta begrunnede vurderinger og
gi kvalifiserte råd ved problemstillinger knyttet til matallergi og overfølsomhetsreaksjoner overfor mat samt maten
og matkomponenters funksjonelle egenskaper utover de rent ernæringsmessige. Studentene skal lære hvordan man
forbereder og presenterer teknisk og vitenskapelig informasjon, både muntlig og skriftlig. De vil lære seg å tenke kritisk
og vurdere sammensatte problemstillinger knyttet til de ulike temaene som omtales i emnet.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Vanlig skriftlig eksamen (3 t) med oppgaver fra sentrale deler av pensum.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

MVI310  Proteiner, polysakkarider og fett/oljer: struktur og funksjonalitet
Proteins, Polysaccharides and Fat/ Oils: Structure and Functionality
Studiepoeng: 10 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Gerd Elisabeth Vegarud/ IKBM
Medvirkende lærere: Elling-Olav Rukke, Reidar Schuller, Gjesteforelesere, PhD studenter.
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Første forelesning og kollokvieaktiviteter er obligatorisk. Studentpresentasjoner (muntlig /
skriftlig) og andre aktiviteter i klassen gjennom hele semesteret har obligatorisk fremmøte.
Forutsatte forkunnskaper:  Kunnskaper i næringsmiddelkjemi tilsvarende KJB210.
Overlapping og studiepoengreduksjon: MVI410, 10 sp.
Strukturert undervisningstid: 6 timer pr. uke. Disse blir gitt som forelesninger, kollokvier, gruppearbeid og
studentpresentasjoner (skriftlig og muntlig).
Innhold:  Emnet er bygget opp av 3 deler; 1. Polysakkarider; struktur og funksjon. 2. Proteiner; struktur og funksjonelle
egenskaper. 3. Fett og oljer; typer, modifiseringer og anvendelser. Hver del inneholder forelesninger, gruppearbeid
med oppgaveskriving (essay) og presentasjoner (skriftlig/muntlig) av studentene som er obligatoriske. Studenten må
underskrive på at de ikke kopierer essayoppgaven fra andre.
Læringsutbytte: Studentene skal opparbeide seg en grunnleggende teoretisk og analytisk forståelse for hvilken
betydning lipider og polymere forbindelser av proteiner og polysakkarider har på næringsmidlenes struktur og reologiske
egenskaper, samt anvendelse i mat og fôrprodukter. Studentene får grunnleggende kunnskap om anvendelsen av
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råvarer fra vegetabilier, kjøtt og melk. Studentene skal kunne overføre kunnskap til ulike mat- og fôrprodukter i
industrisammenheng. Studentene lærer hvordan man forbereder og presenterer teknisk og vitenskapelig informasjon,
både muntlig og skriftlig. De lærer seg å tenke kritisk, og løse komplekse og multidisiplinære problemer, i tillegg til å
tolke aktuell forskningslitteratur.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Gruppeaktiviteter og innleverte korte skriftlige besvarelser gjennom semesteret, samt muntlig presentasjoner:
teller 50 % av sluttkarakter. Evalueres av faglærere som fastsetter karakter etter hver gruppeaktivitet og presentasjon.
Må være bestått. Skriftlig oppgave (14 dager hjemmeoppgave) som leveres ved semesterets slutt: teller 50 % av
sluttkarakter. Evalueres av sensor og faglærere.

MVI320  Fisketeknologi
Fish Processing Technology
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Odd Ivar Lekang/ IMT
Medvirkende lærere: Lærekrefter fra IMT og IKBM samarbeider om gjennomføringen av dette emnet.
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Emnet tilbys:  År med partall
Forutsatte forkunnskaper:  Råvårekunnskap tilsvarende fiskedelen av MVI270 - Råvarer til mat eller fiskedelen av
HFX206 - Produktkvalitet, kjøtt og fisk.
Overlapping og studiepoengreduksjon: Kurset er identisk med TAT320.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: 3 timer per uke, totalt 39 timer. Øvelser og prosjektarbeid med
veiledning: 3 timer per uke, totalt 39 timer.
Innhold:  Gjennom emnet vil studentene både tilegne seg nye kunnskaper, og benytte kunnskaper fra tidligere opplæring
i en prosess der de lærer å planlegge og designe løsninger for en fiskeforedlingsbedrift. Planene som utformes skal
tilpasses en eksisterende lokalisering og reell produksjon. Emner som tas opp gjennom forelesningene er blant annet:
viktig krav til lokalisering, utforming av valg av produksjonsplaner, oppbygging av produksjonslokaler med ulike
avdelinger, valg og utforming av installasjoner, valg av handteringslinjer, inklusive råvarer inn og ferdigvarer ut,
nødvendige lager og andre rom.
Læringsutbytte: Studentene skal bli i stand til å planlegge produksjon per dag og totalt for året, inklusive inntak av
råvarer og utsending av ferdigvarer, anbefale nødvendig kvalitetsikringssystem og kunne utforme grove skisser og planer
for et fiskefordelingsanlegg.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Avsluttende skriftlig eksamen teller 50 %, innlevert prosjektoppgave teller 50 %. Skriftlig eksamen er på 3
timer

MVI321  Fermenteringsmikrobiologi
Fermentation Microbiology
Studiepoeng: 5 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Hilde Marit Østlie/ IKBM
Medvirkende lærere: Zhian Salehian, Sabina Leanti La Rosa, Linda Hjeljord
Startperiode: Augustblokk
Perioder: Augustblokk  
Obligatoriske aktiviteter: Laboratorieøvinger med øvingsjournaler og ekskursjon.
Forutsatte forkunnskaper:  Kunnskaper i næringsmiddelmikrobiologi tilsvarende MVI220, biokjemi tilsvarende
KJB200 og generell mikrobiologi tilsvarende BIO130.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: 6-8 forelesninger/uke. Laboratorieøvinger: 8 t i uke en, 24 t i uke to, 3
timer uke tre.
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Innhold:  Ved samkjøring mellom forelesninger og laboratorieøvinger/individuelle oppgaver blir følgende temaer
tatt opp teoretisk og praktisk: 1) Systematikk for bakterier, gjær og mugg som brukes i næringsmiddelindustrien. 2)
Metabolisme, stabilitet/labilitet, bakteriofagproblemer. 3) Produksjon, kontroll og vedlikehold av brukskulturer.
Læringsutbytte: Studentene skal oppnå kunnskaper om og laboratorieferdigheter i identifisering, karakterisering og
vedlikehold av mikrobiologiske kulturer for fermenteringsformål. Studentene skal kjenne til bruk av bakterier, gjær og
mugg i ulike fermenterte næringsmidler og industrielle prosesser. Studentene skal oppnå kunnskap om sammenheng
mellom vekst, metabolisme og produktegenskaper.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig prøve (3,5 timer) teller 50 % av totalkarakteren. Rapporter fra laboratorieøvinger teller 50 % av
totalkarakteren. Både eksamen og øvingsjournaler må være bestått for å bestå emnet.

MVI322  Patogene mikroorganismer
Pathogenic Microorganisms
Studiepoeng: 10 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Helge Holo/ IKBM
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Laboratieøvelse. Presentasjon av litteraturoppgave.
Forutsatte forkunnskaper:  Mikrobiologi tilsvarende BIO130. Biokjemi tilsvarende KJB200.
Strukturert undervisningstid: 3 timer per uke med forelesninger/kollokvier/øvelse.
Innhold:  Emnet vil gi en oversikt over sykdomsbremkallende mikroorganismer som kan spres med mat og drikkevann.
Biologi og patogenese. Forebyggende tiltak. Spredningsveier. Toksiner. Epidemiologi. Deteksjon og sporing av
smittekilder med moderne molekylærbiologiske metoder.
Læringsutbytte: Kunnskap om sykdomsfremkallende mikroorganismer i næringsmidler og drikkevann; biologi,
patogenese og spredningsveier. Kjenne til moderne metoder for påvisning og identifisering av slike organismer, samt
forebyggende tiltak.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Mappeevaluering og skriftlig prøve. Litteraturoppgaven teller 25 %. Frist for levering av litteraturoppgave: 1.
november. Skriftlig prøve teller 75%.

MVI340  Sensorisk analyse og forbrukeraksept
Sensory and Consumer Science
Studiepoeng: 5 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Margrethe Hersleth/ IKBM
Medvirkende lærere: Margrethe Hersleth
Startperiode: Juniblokk
Perioder: Juniblokk  
Emnet tilbys:  Annet - Emnet undervises dersom ressurstilgangen tillater det.
Obligatoriske aktiviteter: Gruppearbeid og seminarer.
Forutsatte forkunnskaper:  Kunnskaper i sensorisk analyse tilsvarende MVI240, samt kunnskaper i statistikk
tilsvarende STAT100.
Overlapping og studiepoengreduksjon: 5 sp mot 10-poengsvarianten (gammel variant) av MVI340.
Strukturert undervisningstid: Ca 40 timer forelesninger, 20 timer gruppearbeid.
Innhold:  Kort introduksjon av anatomi og fysiologi relevant for sensorisk analyse. Metoder innen objektiv sensorikk,
instrumentelle målinger av sensorisk kvalitet, kvantitative og kvalitative metoder inne forbruksforskning, statistikk og
multivariat analyse av sensoriske data, segmentering av forbrukere, faktorer som påvirker oppfattelse av og preferanse
for mat og generell forbrukerforståelse.
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Læringsutbytte: Studentene skal kunne gjennomføre sensoriske tester ved hjelp av trenede dommere og utrenede
forbrukere, og de skal kunne behandle data og tolke resultater fra disse testene. Studentene skal også kunne innhente,
analysere og tolke relevant litteratur for å kunne diskutere og besvare essensielle problemstillinger/spørsmål innen
sensorisk analyse og forbrukerforståelse.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: En ukes hjemmeeksamen, skriftlig rapport over oppgitt emne.

MVI351  Miljø og ressurskunnskap i relasjon til mat, emballering og logistikk
Environmental Life Cycle Assessment of Food and Packaging
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Roger K. Abrahamsen/ IKBM
Medvirkende lærere: John Morken og gjesteforeleser
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Innlevering av prosjektoppgave, som teller 50% av karakteren.
Overlapping og studiepoengreduksjon: Forelesningene vil være samkjørt med kurset FMI 320, mens
prosjektoppgaver vil tilpasses studentenes studiebakgrunn. Det er ikke mulig å få studiepoeng for både MVI351 og
FMI320, siden FMI320 er inkorporert i MVI351
Strukturert undervisningstid: 4 timer forelesning/ øving per uke.
Innhold:  Emnet vil ha fokus på metodikk for gjennomføring av livsløpsvurdering av produkter og produktsystemer,
der studentene skal lære seg å praktisere alle hovedelementer i metodikken slik denne er beskrevet i lærebok og
ISO-standarder. Fokus vil videre være på hvordan metodikken kan anvendes til å identifisere hvordan miljø- og
ressursinformasjon kan brukes til strategisk utvikling i bedrifter, til produktforbedring og til markedsføring. Fokus på
produktenes betydning i et helhetlig miljø- og ressursperspektiv vil være et annet sentralt element.
Læringsutbytte: Kunnskapsmål; Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper og forståelse om: Miljø- og
ressursutfordringer knyttet til hele verdikjeden for matprodukter og emballering, avfallssystemer og andre relevante
produktgrupper, med fokus på hva som er viktige problemstillinger i det norske samfunnet og for norske bedrifter.
Ferdighetsmål; Studentene skal tilegne seg grunnleggende ferdigheter i å beregne miljø- og ressursbelastninger
knyttet til prosesser og produkter innenfor mat, emballering, logistikk og distribusjon, samt andre relevante produkter.
Studentene skal få en grunnleggende innføring i metodikken for livsløpsvurdering og miljødeklarering av produkter,
og miljøregnskap for bedrifter. Studentene skal også lære om sammenheng mellom materialvalg, valg av energibærere,
produksjonsprosesser, transportsystemer og ulike løsninger for avfallsbehandling, og omfang av og type miljø- og
ressursbelastning. Studentene skal også utvikle ferdigheter i hvordan miljø- og ressursforbedring kan oppnås gjennom
bevisste valg av løsninger i produktutvikling- og prosessutviklingsprosesser. Holdningsmål; Studentene skal tilegne
seg holdninger som medfører forståelse og ansvar for samspillet mellom teknologi, produksjon og miljø,, samtidig
som de skal få øynene opp for koblingen mellom miljø- og ressurseffekeffektivitet og mat, emballering, logistikk og
avfallsbehandling, og mot ingeniørfaglig utviklingsarbeid, innovasjon og entreprenørskap.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Det skal leveres inn prosjektoppgave som gruppearbeid med 3-4 studenter, som vil være knyttet direkte opp
til øvingene, og som fortusetter en betydelig egeninnsats fra studentene. Prosjektoppgave teller 50% ved bedømming.
Skriftelig individuell eksamen teller resterende 50%.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen:  Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

MVI361  Enhetsoperasjoner og målemetodikk
Unit Operations and Measurement Methods
Studiepoeng: 10 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Reidar B. Schuller/ IKBM
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
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Obligatoriske aktiviteter: Semesteroppgave.
Forutsatte forkunnskaper:  MVI261, MVI280 eller tilsvarende.
Overlapping og studiepoengreduksjon: Emnet erstatter MVI360 og MVI370. Studiepoengsreduksjon gjelder for
studenter som har tatt disse emnene tidligere.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: 6 timer/uke i 13 uker.
Innhold:  Transportmekanismer, luft-/vannblandinger, reologi, rørtransport, porøse materialer, fluidisering, filtrering,
separering, varmetransport, dehydrering og målemetoder. Emnet vil gi en oversikt over bruk av sentrale målemetoder for
å måle kvalitetsegenskaper av råvarer, mellomprodukter og ferdige matvarer. Emnet vil gi en oversikt over både off-, at-,
on- og in-line målemetoder.
Læringsutbytte: Studentene skal tilegne seg dyptgående kunnskaper om enhetsoperasjoner som brukes i produksjon
av mat. Videre vil en tilegne seg en dypere innsikt i forhold vedrørende maskiner, apparater og andre installasjoner i
næringsmiddelindustrien, samt kunnskap om målemetodikk. Studentene skal kunne bruke eksisterende, eller anbefale ny,
målemetodikk innen kontroll og produksjon av mat.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: 3,5 timers skriftlig prøve teller 80 %. Semesteroppgave teller 20 %. Begge eksamensdeler må være bestått.

MVI382A  Alkoholholdig drikke
Alcoholic Beverages
Studiepoeng: 5 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Trude Wicklund/ IKBM
Medvirkende lærere: Arne Tronsmo og eksterne forelesere.
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Emnet tilbys:  Annet - Emnet gis ikke våren 2014.
Obligatoriske aktiviteter: Utferd og presentasjoner.
Forutsatte forkunnskaper:  Kunnskap om råvarer av frukt og korn tilsvarende MVI 272, næringsmiddelteknologi
tilsvarende MVI280 og MVI281.
Strukturert undervisningstid: 3 x 2 timer per uke i 6 uker.
Innhold:  Ulike råvarekvaliteter for produksjon av cider, øl, vin og sprit. Det vil bli lagt vekt på råvarenes kvalitet, ulike
prosesseringsmåter og den betydningen dette kan ha for kvaliteten på det ferdige produktet.
Læringsutbytte: Studentene lærer om produksjon av cider, øl, vin og spritprodukter.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: 2 timer skriftlig eksamen (teller 70 %, må være bestått), prosjektoppgave (teller 30 %, må være bestått).

MVI382B  Kornteknologi
Cereal Technology
Studiepoeng: 5 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Trude Wicklund/ IKBM
Medvirkende lærere: Anne Kjersti Uhlen, IPM.
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Emnet tilbys:  Annet - Kurset vil ikke bli gitt våren 2014.
Obligatoriske aktiviteter: Laboratorieøvinger og utferd.
Forutsatte forkunnskaper:  Kunnskap om korn som råvare, tilsvarende MVI272. Teknologikunnskap tilsvarende
MVI280 og MVI281.
Strukturert undervisningstid: 3x2 timer forelesning per uke, inkludert labøvelser og gruppearbeid i 6 uker.
Innhold:  Cerealier, betydning i kostholdet. Kjemisk innhold, positive egenskaper. Stivelse - energi, oppbygging
og nedbryting av stivelse. Protein, aminosyresammensetning hos kornarter, funksjonelle egenskaper, betydning for
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kvalitet til ulike produkter. Fiber, ulike typer fiber i korn, egenskaper og betydning i ernæring. Mineraler og vitaminer,
antioksidanter i korn. Hvete, rug, havre og bygg, tropiske kornarter, ris, mais, sorghum og hirse. Baketeknologi,
nisjepregede produksjoner av kornvarer - Spelt - Einkorn - Bokhvete. Ekstrudering/frokostcerealier, pasta, kjeks og
kaker, knekkebrød og flatbrød.
Læringsutbytte: Studentene skal lære om ulike kornkvaliteter og bruk av korn.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: 2 timer skriftlig eksamen (teller 70 %, må være bestått), semesteroppgave (teller 30 %, må være bestått).

MVI383A  Meieriteknologi
Dairy Technology
Studiepoeng: 15 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Judith Narvhus/ IKBM
Medvirkende lærere: Anne Grethe Johansen, Davide Porcellato, Rita Nilsen, Kim Marius Moe
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Øvinger i pilotanlegg og analysearbeid i laboratoriene er obligatoriske. Det samme gjelder
deltagelse i ekskursjoner. Øvingsjournaler skal leveres inn for vurdering senest 2 uker etter at den enkelte øving er
avsluttet. Alle obligatoriske aktiviteter skal være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Forutsatte forkunnskaper:  Kunnskap om melk som råvare tilsvarende MVI270. Kunnskap om
matproduksjonsprosesser tilsvarende MVI280 og MVI281.
Strukturert undervisningstid: Det er planlagt ca. 32 dobbelttimer med forelesninger gitt av lærere ved instituttet og
forelesere fra industrien. Forelesningene fordeler seg jevnt over hele semesteret. To utferder på til sammen 3 hele dager.
Tidspunkt for utferder er klarlagt ved kursstart. Øvelsene i Pilotanlegg og i laboratoriene gjennomføres i løpet av ca. 10
dager. Det vil undervises i 10 timer pr uke som fordeler seg på forelesninger, øvinger og kollokvier, samt utferder (en
vanlig undervisningsuke har 6 timer forelesning og 4 timer øving).
Innhold:  Melk som råstoff for meieriprodukter. Melkens behandling på meieriet. Søte og syrnede
konsummelkprodukter. Tørrmelk. Smørteknologi. Osteteknologi. Ostetyper. Anvendelse av myse. Brunostteknologi.
Iskremteknologi.
Læringsutbytte: Kunnskap om melkens sammensetning i relasjon til anvendelse i forskjellige produkter er sentrale
mål for emnet. Kursdeltagerne skal oppnå god teoretisk kunnskap om de forskjellige prosesstrinn og prosesslinjer ved
framstilling av meieriprodukter. Kunnskap om framstilling av viktige meieriprodukter og kunnskap om faktorer som
har betydning for produktenes endelige kvalitet er de endelige målene for kurset. På grunnlag av teoretisk og praktisk
kunnskap, blant annet ervervet gjennom øvinger i Pilotanlegget for framstilling av næringsmidler, skal studentene
forstå de viktigste meieriproduktenes framstilling og faktorer som påvirker produktenes kvalitetsegenskaper. Emnet
legger vekt på å formidle holdninger omkring betydningen av, og mulig utnytting av et matråstoff som melk, der
så mye som mulig av dens bestanddeler brukes til mat. Det legges vekt på forståelse som har betydning for både
matvaresikkerhet og matvaretrygghet i en verden der sult og under-/feilernæring er et globalt problem. Vi har et
internasjonalt ansvar. Emnet legger derfor vekt på å formidle kunnskap om foredling av melk som kan være nyttig i en
global matvareforsyningssituasjon.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: 3,5 timers skriftlig eksamen, teller 100%.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

MVI383B  Ferske fermenterte meieriprodukter
Fresh Fermented Dairy Products
Studiepoeng: 10 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Judith Narvhus/ IKBM
Medvirkende lærere: 
Emnet tilbys siste gang: VÅR2014
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Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Øvinger og utferd. Gjennomført øvelse og journalinnlevering må godkjennes før eksamen.
Forutsatte forkunnskaper:  Råvarekunnskap tilsvarende \'Melk som råvare\' MVI270. Kunnskap om meieriteknologi
tilsvarende MVI383A. Fermenteringsmikrobiologi tilsvarende MVI321.
Strukturert undervisningstid: 4t forelesninger hver uke . Øvingene kjøres i pilotanlegg og laboratorium, i
vårsemesteret.
Innhold:  Kurset omfatter 6 hovedemner som gjennomføres som forelesninger : 1) Teknologiske aspekter ved
fremstilling av surmelksprodukter. 2) Dannelse av syregel. 3) Yoghurt. 4) Mesofile surmelksprodukter. 5) Ferskoster.
6) Probiotisk bakterier og -produkter. To store øvinger kjøres i løpet av vårsemesteret. Det legges stor vekt på
journalskriving.
Læringsutbytte: Studentene skal oppnå forståelse for karakteristiske egenskaper ved ulike fermenterte meieriprodukter
og forstå teknologien brukt ved fremstilling av disse produktene. Sammenheng mellom syrekulturens metabolisme og
produktegenskaper er vesentlig i denne sammenheng.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig prøve, 3,5 t., teller 50 %. To journaler, teller tilsammen 50 %. Frist for innlevering av journaler er to
uker etter gjennomført øving.

MVI384  Functional Foods: Bioactive Components in Foods
Funksjonelle næringsmidler: bioaktive komponenter i mat
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: Judith Narvhus/ IKBM
Teachers: Wicklund, Trude; Remberg, Siv; Vegarud, Gerd; Thomassen, Magny; Uhlen, Anne Kjersti; Haug, Anna.
Start term: Autumn parallel
Terms: Autumn parallel  
The course is offered:  Other - This course will NOT be held in the fall-term 2013.
Mandatory activities: Obligatory attendance in student presentations.
Prerequisites:  Basic knowledge of nutrition, food chemistry and food microbiology at the bachelor\'s level.
Type of course: Lectures: 4 hours per week. Student presentations: 2 hours per week. Computer room: 2 hours per
week.
Contents: 1) Definitions, laws and regulations. Trends, ethics and consumer demands. Advertising regulations and
methods. Clinical trials. 2) Functional products and ingredients from cereals and other seeds, vegetables and fruits. 3)
Functional products and ingredients from milk and fish. 4) Probiotics and prebiotics.
Learning outcomes: The students will develop a broad knowledge and understanding of how diverse foods and
ingredients can affect our health, in areas outside of traditional nutrition. A knowledge-based critical attitude will be
encouraged and an understanding of how the national and international regulations affect the development within this
area.
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: A-F
Assessment methods: Presentations count 50 % and written examination (3.5 hrs) counts 50 %.

MVI385  Produktutvikling
Product Development
Studiepoeng: 10 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Elling-Olav Rukke/ IKBM
Medvirkende lærere: Thore Egeland IKBM, lærere fra Handelshøyskolen ved UMB og representanter fra norsk
næringsmiddelindustri.
Startperiode: Høstparallell
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Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Seminarer/case-studier, rollespill og eventuelle ekskursjoner.
Forutsatte forkunnskaper:  Relevant bachelorgrad.
Strukturert undervisningstid: 2 timer x 3 per uke, inkludert seminar (kollokvier) og ekskursjon til FoU-avdeling i
næringsmiddel- og/eller emballsjebedrift.
Innhold:  Kurset er bygget opp rundt følgende elementer: 1) Identifisering av nye produkter (nøkkelen til suksess
eller fiasko, prosesseringsteknologi, mat-/helseprodukter etc.) 2) Virkemidler for vellykket produktutvikling
(innovasjonsstrategi, PU-prosessen, kunnskapsbasen, kunden etc.) 3) Forsøksdesign og data-analyse 4) Ledelse og
forbedring av PU-prosessen.
Læringsutbytte: Studentene får kunnskaper om kostnadseffektive og markedsorienterte innovasjonsprosesser, fra idé
til gjennomføring inklusive lansering. Dette gjelder 1) Nye produkter 2) Virkemidler for vellykket produktutvikling
3) Forsøksdesign og reseptoptimalisering og 4) Nivåer og ledelse av produktutviklingsprosessen. I tillegg gis det en
innføring i Forsøksdesign og data analyse.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Avsluttende eksamen, 3,5 timer, teller 100 %.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

MVI392  Fordøyelsessystemets anatomi og fysiologi
Gastrointestinal Anatomy and Physiology
Studiepoeng: 5 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Morten Jacobsen/ IKBM
Medvirkende lærere: Morten B. Jacobsen
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Forutsatte forkunnskaper:  Biokjemi tilsvarende KJB200. Ernæringslære tilsvarende HFE100. Basiskunnskap innen
mikrobiologi og cellebiologi.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger og veiledning: 4 timer en dag per uke.
Innhold:  Det vil bli lagt spesiell vekt på tarmenes cellulære anatomi, nevrale, humorale og tibakevirkende regulatoriske
mekanismer, metthetsfølelse og sult, tarmmotilitet, og tarmkanalens betydning for infeksjonsforsvaret. De viktigste
funksjonene til magesekken, tynn- og tykktarm, lever og bukspyttkjertel vil bli beskrevet i detalj. Tarmslimhinnens
betydning for immunforsvaret vil også bli belyst, og studentene vil få erfaring med bruken av medisinsk terminologi.
Læringsutbytte: Sudentene får oversikt over fordøyelsessystemets biologi og innsikt i de mange ulike elementene og
prosessene i fodøyelsessystemet, hvordan de fungerer og virker sammen for å optimalisere næringsopptak og helse.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Gruppepresentasjon og individuell skriftlig eksamen. Karaktersettingen baseres på at gruppeeksamen teller 40
%, mens den individuelle eksamen teller 60%. Begge deler må være bestått.

MVI480  Prosessteknologi
Food Process Technology
Studiepoeng: 10 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Reidar B. Schuller/ IKBM
Medvirkende lærere: Trude Wicklund
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Emnet tilbys:  Ved oppmelding
Forutsatte forkunnskaper:  MVI280 og MVI281 eller tilsvarende.
Strukturert undervisningstid: Kollokvier: 2 timer per uke i 14 uker.
Innhold:  Emnet inneholder teori på doktorgradsnivå om næringsmiddelteknologi, som masse- og energibalanse,
materialegenskaper, varmetransport etc. og noe om prosesskontroll. Videre vil viktige enhetsoperasjoner som
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blanchering, pasteurisering, sterilisering, baking, steiking, infrarød, ohmsk og dielektrisk oppvarming, kjøling, og frysing
tas opp. Emnet er et doktorgradskurs, og utføres som kollokvium/selvstudium.
Læringsutbytte: Etter emnet vil studenten kunne utføre vurderinger, kvalitetssikring og beregninger knyttet til
enhetsoperasjoner som kjøling, frysing, tining, oppvarming, varmekonsevering og sortering.
Eksamensform: Avsluttende Muntlig Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Muntlig eksamen teller 100 %.

MVI481  Ferskt kjøtt - råvare og teknologi
Fresh Meat Science and Technology
Studiepoeng: 5 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Bjørg Egelandsdal/ IKBM
Medvirkende lærere: Varierer fra år til år.
Startperiode: Juniblokk
Perioder: Juniblokk  
Emnet tilbys:  År med oddetall
Obligatoriske aktiviteter: Øvelser.
Forutsatte forkunnskaper:  Master i enten Matvitenskap, Teknologi, Husdyrfag, Veterinærfag eller Biokjemi.
Strukturert undervisningstid: Fem dager i juniblokk, à 8 timer.
Innhold:  Noe innledende litteratur om omdanning av muskler til kjøtt, og om fargedannelse. Kurset fokuserer
på omdanning av muskel til kjøtt. Kurset tar for seg nyere teorier for celledød og hvordan slike teorier skal kunne
trekkes inn for å forklare tidlige postmortem prosesser. Nyere kunnskap om mitokondrier og om disse subcellulære
komponentene har noen betydning for fargestabilitet post mortem. Nyeste litteratur om fargestabilitet. Aldring/modning
og post-translatorisk modifisering av proteiner i bindevev. Nye teorier for mørhet og vannbinding. Til slutt noen ideer
om hvordan man kan påvirke kjøttkvalitet gjennom \"enhancement\" teknologi og pakking.
Læringsutbytte: Studentene får dybdekunnskap av omdanning av muskel til ferskt kjøtt, samt endringer ved
kjølelagring av fersk kjøtt - alt med tanke på utvalgte kvalitetsparametre og nyere litteratur. Studentene skal være i stand
til å utnytte og organisere ny kunnskap på området, med tanke på utnyttelse innen kjøttbearbeiding og -omsetting.
Eksamensform: Avsluttende Muntlig Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Muntlig presentasjon av prosjektarbeid/eksaminasjon teller 100%.

MVI482  Bearbeiding av kjøtt: spekemat
Processed Meat Technology: Dry-Cured Products
Studiepoeng: 5 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Bjørg Egelandsdal/ IKBM
Medvirkende lærere: Diverse lærere trekkes inn etter behov
Startperiode: Juniblokk
Perioder: Juniblokk  
Emnet tilbys:  Annet - Kurset gis ikke i 2014, neste gang i 2016.
Obligatoriske aktiviteter: Utferd.
Forutsatte forkunnskaper:  Mastergrad innen Matvitenskap, Teknologi, Husdyrfag, Veterinærfag eller Biokjemi.
Strukturert undervisningstid: Blokkemne, 1 uke.
Innhold:  Produksjon av spekemat. Typer av spekemat. Karakterisering av proteolyse og lipolyse. Smaksutvikling.
Ernæring. Effekt av råmateriale og prosess på kvalitet. Hyppige defekter og hvordan disse forhindres. Analysemetoder.
Sikkerhet.
Læringsutbytte: Studenten får en dybde kompetanse innen ulike teknologiske og biokjemiske aspekter ved
spekematproduksjonen. Studentene skal kunne generere ny kunnskap innen området som beskrives her. Studentene skal
lese og utnytte ny kunnskap som genereres av andre innen området.
Eksamensform: Avsluttende Muntlig Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Muntlig eksamen med presentasjon av prosjektarbeid. Teller 100 %.
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MVI483  Meieriteknologi
Dairy Technology
Studiepoeng: 10 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Siv Borghild Skeie/ IKBM
Medvirkende lærere: Judith Narvhus, Anne Grethe Johansen.
Startperiode: Augustblokk
Perioder: Etter behov
Emnet tilbys:  Ved oppmelding
Forutsatte forkunnskaper:  Relevant mastergrad, fortrinnsvis med vekt på meieriteknologi. Det gjøres en individuell
vurdering av kandidatens forkunnskaper. Forkunnskapene i meieriteknologi bør være på linje med det som oppnås ved å
følge masteremner i meieriteknologi ved UMB.
Strukturert undervisningstid: Kollokvier arrangeres etter behov.
Innhold:  Kurset er et PhD-kurs beregnet for stipendiater som utfører sin forskning innen faget meieriteknologi
eller beslektede områder eller der meieriteknologiske emner har en tydelig plass i stipendiatens forskningsarbeid.
Vesentlige deler av kurset vil være produktorientert, men bygge på utstrakt kunnskap om melkens bestanddeler og på
enhetsoperasjoner i meieriteknologi. Utnytting av melkens komponenter i produktsammenheng, produktenes kvalitet og
egenskaper, samt relevant kontroll av produktene og av produksjonsprosessene vil være sentrale temaer i kurset.
Læringsutbytte: Studentene skal ha oppnådd en dybdeforståelse innenfor de tema som tas opp i kurset. Kunnskapnivået
skal være bragt opp til det siste som er er kjent på området basert på forskningsdokumentasjon. Innen utvalgte
meieriteknologiske tema skal kandidatene bringes til fronten av fagets kunnskapsplattform.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Avsluttende skriftlig eksamen vil være det normale. Dersom emnet gjennomføres helt på individuelt
grunnlag, kan muntlig eksamen eller innlevering av skriftlig(e) oppgave(r) benyttes.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

MVI484  From Milk to Cheese
Fra melk til ost
Credits: 5 Language:  English
Staff/institute: Siv Borghild Skeie/ IKBM
Teachers: Associate Professor Inga Ciprivica, LLU, Latvia, Professor Anders Andrén, SLU, Sweden, Research scientist
Tiiu Maie Laht, TUT, Estonia, Associate Professor Finn Vogensen, KU Life, Denmark, Professor Ylva Ardö, KU Life,
Denmark, Professor Tapani Alatossava, UH, Finland.
Start term: August block
Terms: By demand
The course is offered:  Other - On demand (min 5 students).
Mandatory activities: The gathering at campus Ås is mandatory for all participating students.
Prerequisites:  A Masters degree in Food Science or a comparable bacground. The scientific content of the course will
be based on this assumption.
Type of course: Each day consists of two sessions: a morning session between 8.15 and 12.00 and an evening session
between 12.30 and 16.15. Each session will start with a lecture followed by further discussions of the topic in colloquia.
I.e. one hour lecture and three hours colloquium. It is mandatory that the students have read the given literature before
the gathering at campus Ås. During the colloquia the students will work on problems given by the lecturer. On day four,
the colloquium will be replaced by practical exercises in a cheese pilot plant. All relevant documents will be available
on Fronter, which will be opened around the 1st of August. Relevant problems and questions for each topic will also be
found at this web site.
Contents: The course focuses on the aspects related to cheesemaking, such as milk quality and milk treatment;
coagulation kinetics during renneting; structure development of the cheese curd; antimicrobial interactions; starter
cultures; influence on cheese making and the foundation for flavour development and cheese making technology.
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Learning outcomes: The students will obtain a scientific basis to understand the principles of cheesemaking and
factors that influences the cheesemaking process. The students will gain an in-depth understanding of the complexity of
cheesemaking and various factors influencing the quality of the cheese. The knowledge level will be updated with the
most recent research documentation. Students will approach the highest level of knowledge within their chosen topics.
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: Pass/Fail
Assessment methods: The course will be finished by a 10 pages report, evaluated by professors involved in the course.

NATF100  Innføringskurs i naturforvaltning
Introductory Nature Management
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Vidar Selås/ INA
Medvirkende lærere: Thrond Haugen, Bjørn Olav Rosseland
Startperiode: Augustblokk
Perioder: Augustblokk  Høstparallell  Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Feltkursene og alle dagsutferder med etterfølgende rapportskriving.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger 20 timer. Dagsutferder 80 timer. Feltkurs (2 stk. a 5 dager) 80 timer.
Øvelser 4 timer. Et feltkurs i august og et i slutten av vårparallellen. Det siste forutsetter at det er mulig å tilpasse dette i
forhold til annen undervisning.
Innhold:  Temaer som omhandles er naturgrunnlag, ulike naturtyper og arter, vern og bruk av ressurser/
naturtyper, offentlig og privat forvaltning, samt enkle metoder i vilt- og fiskeforvaltning. Studentene aktiveres
gjennom rapportskriving fra utferder, innsamling av data på feltkurs, bearbeiding av disse dataene for bruk i egne
semesteroppgaver, skriving av semesteroppgaver og presentasjon av resultater/oppgaver for klassen.
Læringsutbytte: Et generelt mål er å engasjere studentene og å øke deres innsikt i, og interesse for, natur og
naturforvaltning, slik at de blir godt motivert for videre studier. Studenten skal tilegne seg kunnskaper om bruk og
forvaltning av norsk natur og aktuelle konfliktområder. Studenten skal tilegne seg kjennskap til metoder for innsamling,
bearbeiding og presentasjon av grunnlagsmateriale for bruk i naturforvaltningen. Studenten skal også ha fått trening
i å skrive faglige utredninger og vitenskapelige rapporter. Studenten skal etter endt emne være fortrolig med den
verdivurdering som ligger til grunn for flerbruk og bærekraftig utnytting av norsk natur.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Studentene evalueres ut fra to semesteroppgaver. Begge semesteroppgavene må bestås.

NATF200  Vern og forvaltning av norsk natur
Nature Conservation and Management in Norway
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Anne Sverdrup-Thygeson/ INA
Medvirkende lærere: Flere gjesteforelesere.
Startperiode: Januarblokk
Perioder: Januarblokk  
Strukturert undervisningstid: Forelesninger, inkludert innbudte gjesteforelesere: 36 t
Innhold:  Progresjon fra naturvernets verdigrunnlag og historie til dagens utfordringer med praktisk verne- og
forvaltningsarbeide i offentlig og privat sektor. I emnet inngår en rekke spesialforelesninger ved innbudte forelesere.
Dagens forvaltning av skog diskuteres inngående.
Læringsutbytte: Emnet tar for seg naturvernets verdigrunnlag og historie, samt praktisk vern av naturtyper og arter
under norske forhold. Studenten skal etter kurset kunne drøfte verdien av biologisk mangfold, lite påvirket natur og
naturopplevelser. Emnet gir også praktisk innsikt i de viktigste deler av det offentlige og private forvaltningsapparat med
ansvar for naturvern, spesielt i arealforvaltningen. Det legges vekt på eksempler fra forvaltning av skog.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
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Eksamen: Flervalgstest.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

NATF230  Viltbiologi og forvaltning
Wildlife Biology and Management
Studiepoeng: 15 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Leif Egil Loe/ INA
Medvirkende lærere: Emneansvarlig: Leif Egil Loe
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Utferdene.
Forutsatte forkunnskaper:  BIO120, ECOL100, ZOOL210, STAT100 og NATF100
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: ca. 50 timer. Utferd: 20 timer. Kollokviearbeid: 30 timer.
Innhold:  Emnet starter med en innføring i grunnleggende temaer innen evolusjon og genetikk, dyrs atferd, ernæring,
stoffskifte og populasjonsdynamikk, og går deretter over i de enkelte viltartenes økologi, bestandsstatus og utbredelse .
Deretter følger sentrale forvaltningsspørsmål som: prinsipper for beskatning, bekjempelse av rovvilt for å øke bestandene
av matnyttig vilt, effekten av forstyrrelser og naturinngrep, skogbruk og viltbiotoper, moderne jordbruk og vilt, vilt og
forurensning/viltsykdommer, og praktisk organisering av viltforvaltning. Et eget tema omhandler jakt og etikk.
Læringsutbytte: Gjennom emnet skal studentene kunne forstå og ha ansvar for forvaltning av viktige viltarter lokalt og
regionalt. Spesielt skal emnet gi studentene kompetanse i å vurdere hvordan bruk og utnytting av jord, skog og utmark
kan gjøres med minst mulige negative effekter for viltet.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig avsluttende eksamen varer 3 timer og teller 60%. To semesteroppgaver teller henholdsvis 25% og
15%. Alle deleksamener må være bestått for å bestå emnet.

NATF240  Økologi og forvaltning av ferskvannsfisk
Ecology and Management of Freshwater Fish
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Thrond Haugen/ INA
Medvirkende lærere: 
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Forutsatte forkunnskaper:  ZOOL100, ECOL100.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: ca. 20 timer. Seminar: ca. 6 timer. Lab.undervisning: ca. 2 timer.
Ekskursjon ca. 3 timer.
Innhold:  Emnet starter med generell fiskebiologi/økologi, interaksjoner, og sentrale bestandsregulerende biologiske
forhold. Deretter tas tema knyttet til fiskeredskap og fangstselektivitet, innsamling av fisk for bestandsanalyser og selve
analyseverktøyet for beregning av alder og vekst, overlevingsrater/dødsrater, bestandstørrelser etc. I neste bolk blir
miljøendringer og effekter på fisk tatt opp; vassdragsreguleringer, forsuring og spredning av miljøgifter, spredning av
invertebrater og fisk, oppdrett av fisk og rømminger, genetiske endringer og bestandsendringer som følge av rømminger
og utsetting av fisk, beskatning av bestander og fiskesamfunn I siste del av emnet demonstreres hvordan den samlede
kunnskapen kan brukes i forvaltning av ferskvannsfisk og utarbeiding av driftsplaner og vurdering av miljøtilstand til
vassdrag. Etter hvert av hovedtemaene holdes kollokvier der studentene skal bruke og kombinere det lærestoffet som er
gjennomgått til å gi begrunnede svar og utredninger om de gitte oppgavene. Her legges det også vekt på å opparbeide
kritisk sans hos studentene.
Læringsutbytte: Studentene skal få et faglig grunnlag for å kunne fungere som veiledere/konsulenter i spørsmål knyttet
til forvaltning av ferskvannsfisk. De skal med andre ord ha lært å kombinere biologisk og økologisk kunnskap om
enkeltearter og fiskesamfunn, innsamling av bestandsdata og analyse av dataene, og på dette grunnlaget kunne legge
opp planer for ulike forvaltningsregimer og høstingsmåter for enkeltbestander og fiskesamfunn i ulike ferskvannsmiljø.
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Emnet danner dessuten det faglige grunnlaget for å ta videregående emner i fiskeforvaltning/ferskvannsøkologi, og starte
med masteroppgave innen dette fagområdet. Studentene skal kunne: - biologien til enkeltarter hos norske laksefisk,
abborfisk, karpefisk og gjedde, og vite hvordan fiskesamfunnene er sammensatt og fungerer i ulike deler av landet.
- hvordan miljøvariabler påvirker enkeltarter og fiskesamfunn, og interaksjoner mellom fisk og miljø. - de vanligste
parasitter og effekter på ferskvannsfisk, hvordan infeksjoner er relatert til miljø, diett og bestandsstatus hos fisken, og
spredning av parasitter. - effekter av større miljøinngrep og miljøendringer på fisk (vassdragsreguleringer, eutrofiering,
forsuring av vassdrag, klimaendringer, spredning av organismer, genetiske endringer som følge av utsettinger og
rømming av oppdrettsfisk) for vassdrag. - innføring i verktøy som brukes i forhold til vanndirektivet der fisk inngår som
viktig komponent
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig eksamen varer 3 timer.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen:  Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

NATF260  Tverrfaglig konsekvensanalyse
Multi-Disciplinary Impact Assessment
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Birger Solberg/ INA
Medvirkende lærere: Jonathan Colman, Ole Hofstad
Startperiode: Januarblokk
Perioder: Januarblokk  Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: 
Forutsatte forkunnskaper:  Grunnleggende kunnskaper innen fagfeltene biologi, økologi, natur- og skogforvaltning,
økonomi, jus og arealplanlegging
Overlapping og studiepoengreduksjon: 
Strukturert undervisningstid: Forelesninger, gruppearbeid og presentasjon av semesteroppgaver: 50 timer
Innhold:  1. Oversikt over ulike typer konsekvensanalyser og deres styrke og svakheter 2. Innføring i hva ulike
disipliner kan bidra med i tverrfaglig konsekvensanalyse 3. Gjennomgang av hovedkomponentene i en tverrfaglig
konsekvensanalyse 4. Hvordan sikre at alle interessegrupperinger blir hørt? Konflikthåndtering og deltakermedvirkning
(Conflict Resolution and Public Participation) 5. Presentasjon av et utvalg utførte tverrfaglige konsekvensanalyser
(seminarer med gjesteforelesere og emnedeltakerne) 6. Gjennomføring av en tverrfaglig konsekvensanalyse i grupper av
3-5 studenter 7. Presentasjon og forsvar av gruppeoppgaven
Læringsutbytte: Studentene skal etter endt emne: 1. Forstå hva konsekvensanalyse er og kjenne til styrke og svakheter
ved ulike typer konsekvensanalyser. 2. Kunne planlegge og utføre en tverrfaglig konsekvensanalyse, og presentere
resultatet. 3. Kunne vurdere kvaliteten på konsekvensanalyser av prosjekter som berører naturmiljøet.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig deleksamen (3 timer) på slutten av januarblokk teller 50 %. Innlevert gruppeoppgave og forsvar av
den i løpet av vårparallellen teller 50 %. Alle deleksamener må være bestått for å bestå emnet.

NATF300  Conservation Biology
Bevaringsbiologi
Credits: 5 Language:  English
Staff/institute: Jon Swenson/ INA
Start term: August block
Terms: August block  
Prerequisites:  ECOL200, NATF200.
Type of course: Lectures and discussions: 30 hours.
Contents: Guest lecturers have high competence in the relevant topics. Discussions of relevant scientific papers.
Progression from theory to practical examples.
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Learning outcomes: Students will gain sufficient knowledge of genetics, demography, ecology, landscape management
and social sciences to work for the conservation of biological diversity as an interdisciplinary task.
Methods of examination: Final Written exam Grading: A-F
Assessment methods: The written examination lasts 3 hours.
Examination aids: No calculator, no other examination aids

NATF301  Praktisk naturforvaltning
Practical Nature Management
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Vidar Selås/ INA
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: De første og siste forelesningstimene (introduksjonen og prosjektpresentasjonene) samt det
første møtet med kontaktpersonen er obligatoriske.
Forutsatte forkunnskaper:  NATF200.
Strukturert undervisningstid: De faste timene blir som følger: introduksjonen og forelesningen om rapportskrivning
tar ca. 3 timer. Det første møtet med kontaktpersonene tar ca. 3 timer. 3 timer blir avsatt til å gi råd under arbeidets
gang, og prosjektpresentasjoner tar 3 timer. Resten av tiden blir brukt til gruppearbeid og eventuelt videre kontakt med
kontaktpersonene.
Innhold:  Studentene skal få en innføring i hvordan man utfører og rapporterer prosjekter innenfor praktisk
naturforvaltning. Så skal studentene arbeide sammen med en kontaktperson som er naturforvalter i offentlig forvaltning
eller organisasjon.
Læringsutbytte: Studentene skal få innsikt i de praktiske oppgavene som naturforvaltere arbeider med. De skal også få
erfaring i det praktiske arbeidet ved å skrive en gruppeoppgave i samarbeid med naturforvaltere i offentlig forvaltning
eller fra en organisasjon. Etter fullført emne skal studentene ha et godt perspektiv og god forståelse av praktisk lokal
naturforvaltning i Norge. De vil ha arbeidet med forvaltere på praktiske problemstillinger, og ha lært å analysere
problemstillinger, samle relevant kunnskap, og komme med forslag til løsninger. Studentene lærer å bygge på tidligere
tilegnet kunnskap for å løse problemene, og lærer hvordan det er å jobbe for en oppdragsgiver samarbeide ved å jobbe
på en gruppeoppgave. Studentene skal utvikle mange ferdigheter i dette emnet, som problemløsning, kritisk tenkning,
analyse og tolkning av innhentet informasjon, anvendelse av akademisk kunnskap i praktiske problemer, og først og
fremst skriving av en praktisk oppgave til en oppdragsgiver. Rapporten er av samme type som skrives i det praktiske
naturforvaltningsarbeidet i Norge.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Studentene evalueres på bakgrunn av en prosjektoppgave.

NATF302  Norsk naturforvaltning
Nature Management in Norway
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Anne Sverdrup-Thygeson/ INA
Medvirkende lærere: Tone Granerud
Startperiode: Augustblokk
Perioder: Augustblokk  
Obligatoriske aktiviteter: Forelesninger og utferden.
Forutsatte forkunnskaper:  NATF200.
Strukturert undervisningstid: Om lag 10 timer forelesning/øvinger på INA, samt 5-6 dagers fulltidsprogram på
ekskursjon.
Innhold:  Kurset består av en innledende uke med en del forelesninger samt ca 6 dagers utferd.
Læringsutbytte: Kurset gir innsyn, kunnskap og felterfaring vedrørende truede naturtyper og arter, ulike verneformer,
konfliktløsning ved vern, konsekvenser av naturinngrep, bærekraftig arealdisponering og saksbehandling i kommune og
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fylke. Det legges vekt på verdien av naturarven i plansammenheng og viktigheten av å tenke økologisk og langsiktig.
Videre legges det vekt på betydningen av kommunikasjon og konflikthåndtering. Studentene skal etter utferd og
rapportskriving kunne anvende kunnskapen i forvaltnings- og forskningssammenheng.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Evalueringen vil foregå på bakgrunn av gruppevise rapporter.

NATF320  Ecology and Management of Natural Resources in the Tropics
Tropisk økologi og naturforvaltning
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: Stein Ragnar Moe/ INA
Teachers: Jonathan Colman
Start term: Spring parallel
Terms: Spring parallel  
Mandatory activities: Seminars and short reports.
Prerequisites:  ECOL200.
Type of course: Lectures, 4 hours per week.
Contents: The course is a combination of basic ecological elements (e.g. species diversity and ecosystem functioning)
and more applied dimensions, focusing on management and conservation issues. Human dimensions necessary for
understanding and effectively managing tropical ecosystem are also included. Students will be exposed to international
conventions, the importance of local knowledge and bio-prospecting issues. The course also draws from a wide range
of expert contributions and examples from all over the world. The students, acting as a participatory component via
presentations and discussions, form an integral part of the course and our learning progress. Guest lectures will also
provide exciting state-of-the art knowledge and expertise.
Learning outcomes: The course aims at providing the students with an in-depth understanding of ecological processes
that form the basis for advanced conservation and management of natural resources in the Tropics.
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: A-F
Assessment methods: Written exam, 3.5 hours, counts 3/5 of the grade. Semester assignment counts 2/5 of the grade.
All of the evaluated elements in the course must be passed to pass the course.

NATF330  Viltforvaltning
Wildlife Management
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Leif Egil Loe/ INA
Medvirkende lærere: 
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Presentasjon av 1-2 vitenskapelige artikler og semesteroppgaven.
Forutsatte forkunnskaper:  NATF230, ECOL200 og ZOOL210.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: 10 timer. Studentforelesninger/seminarer/lab.arbeid: 20 timer.
Innhold:  Det meste av semestret består av temadager som begynner med klassedebatt og fortsetter med seminar hvor
eksterne forelesere presenterer aktuelt stoff omkring emnet. Semesteret avsluttes med at studentene legger fram egne
semesteroppgaver muntlig.
Læringsutbytte: Emnet gir vidre kompetanse og ferdigheter i de samme temaene som NATF230, men går særlig inn
i tidsaktuelle problemer knyttet til viltforvaltning. Studentene skal lære å bruke ervervet viltfaglig kunnskap til å løse
praktiske problemer og utfordringer knyttet til norsk viltforvaltning. Det legges vekt på å oppøve evnen til selvstendig
analyse og syntese.
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Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Avsluttende muntlig eksamen varer 30 minutter og teller 60% av sluttkarakteren og semesteroppgaven teller
40% av sluttkarakteren. Begge deleksamener må være bestått for å bestå emnet

NATF340  Forvaltning av ferskvannsfisk
Management of Freshwater Fish
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Thrond Haugen/ INA
Medvirkende lærere: Bruk av en del inviterte forelesere som bidrar med 3 timer hver.
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Utferder og minst 50 % deltakelse på forelesning/seminar. Det blir utferd til egnet
feltlokalitet.
Forutsatte forkunnskaper:  NATF240, ECOL200 og VANN210.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: ca. 28 timer. Seminar: ca. 14 timer. Utferd feltlokalitet: 3 dager. Utferd
Årungselva: 2 timer.
Innhold:  I emnet inngår forelesning/seminar, feltarbeid og utferder, selvstendig arbeid/gruppearbeid med
semesteroppgave, og veiledning av enkeltstudenter eller grupper av studenter. Studentene skal gjennom dette få
kunnskap om: -Forvaltning av anadrome arter (atlantisk laks, sjøaure, sjørøye) -Forvaltning av ferskvannsstasjonære
arter -Fiskeetende fisk og betydning av fiskeeting som bestandsregulerende faktor -Betydning av intra- og interspesifikk
konkurranse og utnytting av dette ved manipulering med bestander -Redskapsseleksjon og innsamlingsmetoder for
bestandsanalyser -Bestandsdynamiske analyser -Aktuelle statlige innsatsområder for å sikre diversitet, produksjon
og avkastning av ferskvannsfisk -Strategier for bedre utnytting av ferskvannsfisk -Ferskvannsfisk som grunnlag
for næringsutvikling -Sentrale trusler (forsuring, miljøgifter, spredning av parasitter og sjukdommer, spredning av
arter, oppdrettsfisk og rømminger, klimaendringer, overbeskatning) og mottiltak for å sikre arter og bestander av
ferskvannsfisk. -Eutrofiering og effekter på fiskesamfunn og utnytting av ferskvannsfisk.
Læringsutbytte: Studentene har fått inngående faglig innsikt i hvordan bestander og fiskesamfunn blir påvirket av
ulike miljøinngrep og ulike forvaltningsregimer. Det setter studentene i stand til å gjennomføre analyser og utarbeide
forslag til forvaltningsalternativ for enkeltarter, bestander og fiskesamfunn. Denne ferdigheten kan brukes i mange
jobbsammenhenger enten det er som konsulenter i private selskap, eller som saksbehandlere på kommune-, fylkes-,
direktorats- eller departementsnivå. Kunnskapen skal også gi et godt utgangspunkt for dem som ønsker å fortsette
i mer forskningsrettet arbeid med ferskvannsfisk og fiskeforvaltning. Med den faglige innsikten studentene har fått
i emnet skal de framfor alt evne å identifisere årsaker til endringer i fiskebestander og identifisere mulige tiltak og
forvaltningsåtgjerder. De skal evne å se sammenhenger i økosystemet og kunne analysere samspillet mellom økologi/
biologi, kultiveringstiltak og utnytting av fiskeressurser i ferskvann, inkludert hos anadrome fiskearter. De skal kunne
dokumentere at de kan særlig mye om: · Forvaltning av anadrome arter (atlantisk laks, sjøaure, sjørøye) · Forvaltning
av ferskvannsstasjonære arter · Fiskeetende fisk og betydning av fiskeeting som bestandsregulerende faktor · Betydning
av intra- og interspesifikk konkurranse og utnytting av dette ved manipulering med bestander · Redskapsseleksjon
og innsamlingsmetoder for bestandsanalyser · Bestandsdynamiske analyser · Aktuelle statlige innsatsområder for
å sikre diversitet, produksjon og avkastning av ferskvannsfisk · Strategier for bedre utnytting av ferskvannsfisk ·
Ferskvannsfisk som grunnlag for næringsutvikling · Sentrale trusler (forsuring, miljøgifter, spredning av parasitter
og sjukdommer, spredning av arter, oppdrettsfisk og rømminger, klimaendringer, overbeskatning) og mottiltak for å
sikre arter og bestander av ferskvannsfisk blir her behandlet langt grundigere enn i NATF240 · Eutrofiering og effekter
på fiskesamfunn og utnytting av fisk. Gjennom den fokusering emnet har på samspill mellom ulike komponenter i et
økosystem, lærer studentene også hvilken betydning mennesket har på biodiversitet. Det fokuseres også på etiske sider
ved manipuleringer av fisk og andre organismer i ferskvannssystem.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Muntlig eksamen varer ca. 25-30 minutter og teller 2/3 av sluttkarakter. Semesteroppgave teller 1/3 av
sluttkarakteren. Begge deleksamener må være bestått for å bestå emnet.
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NATF350  Human Wildlife Interactions
Interaksjoner mellom mennesker og vilt
Credits: 5 Language:  English
Staff/institute: Stein Ragnar Moe/ INA
Teachers: Several invited guest lecturers
Start term: Spring parallel
Terms: Spring parallel  
Mandatory activities: Class presentations.
Prerequisites:  Completed Bachelor\'s degree and knowledge in ecology at ECOL200 level.
Type of course: Seminars and lectures: 30 hours. Preparing for the seminars, writing the reports and semester
assignment: 120 hours.
Contents: Throughout the world we find examples of conflicts between wildlife and local people. However, large intact
wildlife populations, can also generate substantial revenue both nationally, trough the tourism industry and locally
in community based natural resource programs. The course will address issues related to human carnivore conflicts,
crop raiding, conflicts related to conservation areas, the use of wild rangelands by domestic and wild animals, revenue
generating potential from wildlife in the form of tourism and hunting. Part of the course will focus on case studies from
different parts of the world. The entire course will depend on student participation. Students are expected to write a 6-7
pages semester assignment that will be published electronically on the INA web site.
Learning outcomes: The course is designed to provide an in-depth understanding of how people and wildlife may
interact. The main goal is to explore problems and opportunities where humans and wildlife co-exist. The course
also addresses issues of development and conservation and how potential conflicts can be reduced by community
involvement in natural resource management.
Methods of examination: Final Grading: A-F
Assessment methods: The course is evaluated based on a short semester assignment.

PAE301  Ecology of Farming and Food Systems
Ecology of Farming and Food Systems
Credits: 5 Language:  English
Staff/institute: Geir Lieblein/ IPM
Teachers: KU: V. Langer; SLU:M. Quadra; Helsinki Univ.: J. Helenius, I. Herzon; UMB: Tor Arvid Breland
Start term: Spring parallel
Terms: Spring parallel  
Prerequisites:  Bachelor\'s degree or its equivalent in agriculture, plant science, economics, natural resources, human
nutrition or other relevant social or natural sciences.
Contents: With a concrete case as starting point, the course deals with structure and functioning of agroecosystems
as whole entities seen from different perspectives. Examples of such are ecological, economic, social, time and spatial
scale, and organisational level perspectives. The students will also learn about and practice methods for describing and
analysing the case and its goals, and they are expected to suggest improvements.
Learning outcomes: After completing the course the student should: 1. Understand key concepts and principles
regarding structure and functioning of farming and food systems (agroecosystems). 2. Know how to deal with goals and
value bases of such systems. 3. Have become familiar with methodology, methods and tools for describing, analysing
and improving farming and food systems. 4. Know how to connect theory to a practical case.
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: A-F
Assessment methods: Details for the portfolio assessment will be given at course start. Students will be assessed on
written assignments, on understanding of the materials, on ability to conceptualise the course content and on making
application to the case and to their current local situations. Their papers, short assignments, and contributions to
discussions will be the basis for a grade.
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PAE302  Agroecology: Action Learning in Farming and Food Systems
Agroøkologi: Handlingsorientert læring i gårds- og matvaresystemer
Credits: 30 Language:  English
Staff/institute: Geir Lieblein/ IPM
Teachers: Course responsibility is shared between Geir Lieblein and Tor Arvid Breland. Other participating teachers
are Charles Francis, Suzanne Morse, Nadarajah Sriskandarajah (SLU) and others.
Start term: August block
Terms: August block  Autumn parallel  
Mandatory activities: Field excursions and group work.
Prerequisites:  Bachelor\'s degree or equivalent in agriculture, economics, natural resources, human nutrition or other
relevant social or natural sciences.
Type of course: Details will be given at course start.
Contents: The course consists of two interlinked parts: a group-based real-life project work and an individual reflection
on the project work. The real-life project work includes description, analysis and redesign of farming and food systems.
Lectures and seminars deal with agroecology, ecological (organic) agriculture, local and global food systems, systems
thinking, learning, action research methodology, interview techniques, visionary thinking, creative problem solving,
group dynamics, facilitation, agroecosystems structure and functioning from farm to global scales, sustainability in
production, environmental, economic and social perspectives, ecological principles of farming and food systems design,
systems ecology, food distribution, consumer issues on food, and food security. Students write one group report for
their farmer clients and one for their food system clients. They also write an individual report where they reflect on
agroecological issues of the project work as well as their own learning while preparing the group reports.
Learning outcomes: After completing the course, the students should know how to: - Describe and analyse farming and
food systems, - link theoretical knowledge and concrete action, - acquire knowledge about their own learning. Further,
the students should acquire: - Knowledge of structure and functioning of conventional and alternative (e.g., organic
and local) farming and food systems, - knowledge of links between disciplinary (sub-system) knowledge and systemic
(holistic) approaches, - experience with methods for systems analysis and improvement, including assessment of
sustainability within a methodology of participatory action research, - the ability to handle complexity and change, - the
ability to link theory to real-life situations, - the ability to communicate and facilitate, - the ability to learn autonomously
and life long, - experience in dealing with attitudes as part of the agroecosystem and the learning community. Through
real-life case studies with focus on change processes, attitudes of both students and actors in the farming and food
systems will be made explicit. The students will learn how to deal critically and constructively with attitudes and
value-based choices as important system elements. Desirable attitudes of the students: open-minded, critical, spirited,
determined, approachable, exploring and communicative.
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: A-F
Assessment methods: Basis for the evaluation are two written group reports (\'client documents\'), a written individual
paper (\'learner document\'), an oral presentation and discussion of their individual paper (oral examination), and the
students\' overall contribution to the course process. The weighting is: group reports 40%, individual report 20%, oral
exam 20%, and course contribution 20%. All parts have to be passed.

PHG112  Natur og livskvalitet - bruk av dyr, planter, skog og landskap
Natur and Life Quality - Use of Animal, Plants, Forest and Landscape
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Grete Grindal Patil/ ILP
Medvirkende lærere: Lærere fra ILP, IHA, IMT
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Deltakelse på minst 3 utferder og en øvelse
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Strukturert undervisningstid: Forelesninger og utferder: 80 timer.
Innhold:  Emnet består av 4 moduler: 1. Introduksjon om betydningen av naturgrunnlget for menneskers velvære.
2. Helsefaglige begreper. 3. Effekter av natur og kontakt med dyr på menneskers velvære. 4. Konkrete eksempler på
hvordan naturgrunnlaget brukes til å fremme helse og livskvalitet for bestemte grupper.
Læringsutbytte: Etter endt emne skal studentene - ha forståelse for den betydningen naturgrunnlaget har for menneskers
selvopplevde helse og livskvalitet - kunne definere sentrale helsefaglige begreper - ha innsikt i hvordan naturvitenskaplig
og landbruksfaglig kunnskap kan benyttes i forebyggende, helsefremmende og terapeutisk helsearbeid - ha forståelse
for hvordan en med egen profesjon kan bidra i tverrfaglige team sammen med fagpersoner fra helse- og sosialsektoren -
ha forståelse for muligheter og begrensninger i egen fagbakgrunn - kunne identifisere etiske aspekter i forebyggende og
helsefremmende arbeid
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Mappen skal inneholde tre gruppearbeider og en individuell oppgave som dekker de ulike temaene i emnet
inkludert en oppgave på en selvvalgt problemstilling relatert til helse og/eller livskvalitet. Alle deler må være bestått. De
4 oppgavene teller likt, men ved karakterer på vippen er oppgave på selvvalgt tema avgjørende.

PHG113  Landskapsplanter -grunnleggende økologi, anatomi og fysiologi
Landscape Plants - Basic Ecology, Anatomy and Physiology
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Line Rosef/ IPM
Medvirkende lærere: Ellen Zakariassen, John Andersson
Startperiode: Augustblokk
Perioder: Augustblokk  Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Deltagelse på øvinger og utferder er obligatorisk. Utarbeiding av journal som skal
godkjennes. Plantekjennskapsprøven må bestås og godkjennes.
Strukturert undervisningstid: Augustblokk: 1 ukes feltarbeid (40 timer) Høstparallell: 4 timer forelesninger/øvinger i
uka
Innhold:  Forelesningene vil omhandle vegetasjonsøkologi og vegetasjonslære, planteanatomi og plantefysiologi.
Plantekjennskap, ulike vegetasjonstyper og deres viktigste økologiske faktorer blir også undervist i felt.
Læringsutbytte: Studenten skal kunne forklare samspillet mellom plantene og deres omgivelser som grunnlag for videre
studier innen plantevalg og skjøtsel i grøntanlegg og i landskapspleie. Studenten skal beskrive ulike vegetasjonstyper og
deres miljøfaktorer, plantearter og plantefamilier, samt beskrive planters anatomi og fysiologi.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftig eksamen teller 100%
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

PHG213  Landskapsplanter - identifikasjon og egenskaper
Landscape Plants - Identification and Characteristics
Studiepoeng: 15 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Eva Vike/ IPM
Medvirkende lærere: O. Billing Hansen, J. Andersson, E. Zakariassen.
Startperiode: Augustblokk
Perioder: Augustblokk  Høstparallell  Januarblokk  Juniblokk  
Obligatoriske aktiviteter: 
Strukturert undervisningstid: Augustblokk og høstparallell: ca. 70 timer forelesning. Januarblokk: ca. 10 timer
forelesning og 10 timer øvelser i vinterdendrologi. Juniblokk: ca. 20 timer forelesning.
Innhold:  Del 1. Mappeevaluering med ti obligatoriske oppgaver, der tre oppgaver leveres og vurderes med oppnådd
poengsum. Del 2. Identifikasjon av sommerblomster, plengras og høstblomstrende stauder. Avsluttes med skriftlig
prøve vurdert med oppnådd poengsum. Del 3. Vinterdendrologi og barplanter. Avsluttes med skriftlig prøve vurdert
med oppnådd poengsum. Del 4. Identifikasjon av breiblada trær og busker. Avsluttes med skriftlig prøve vurdert med
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oppnådd poengsum. Del 5. Identifikasjon av vår- og forsommerblomstrende stauder. Avsluttes med skriftlig prøve
vurdert med oppnådd poengsum.
Læringsutbytte: Deltakerne skal tilegne seg kunnskap om plantesystematikk og -nomenklatur som grunnlag for
identifikasjon av de viktigste landskapsplantene i norske grøntanlegg: ca. 380 slag treaktige landskapsplanter inkl. bruk
av nøkler for identifikasjon i vintertilstand, identifikasjon av ca. 240 slag urter, samt kunnskaper om egenskapene til
disse landskapsplantene. Videre skal deltakerne oppnå et grunnlag for å nytte plantematerialet på en fagmessig riktig
måte basert på kunnskap om plantenes egenskaper. Utvikle forståelse for betydningen av klima- og miljøriktig bruk av
landskapsplanter.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Evalueringen består av: - individuell skriftlig prøve i sommerblomster, plengras og høstblomstrende stauder
(2/10); 1 t og 40 min varighet. - individuell skriftlig delprøve i vinterdendrologi og barplanter (2/10); 3 timers varighet. -
individuell skriftlig delprøve i breiblada trær og busker (3/10); 2 timers varighet. - individuell skriftlig delprøve i vår- og
forsommerblomstrende stauder (1/10); 1 t og 15 min varighet. Mappeevaluering der 3 av 10 gruppeoppgaver leveres og
evalueres (2/10). Alle delprøver og mappeevalueringen må være bestått.

PHG215  Landskapsplanter - etablering og skjøtsel
Landscape Plants - Establishment and Maintenance
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Per Anker Pedersen/ IPM
Medvirkende lærere: E. Vike, J. Andersson, E. Zakariassen, L. Rosef
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: .
Forutsatte forkunnskaper:  PHG110/PHG113 og JORD160 eller tilsvarende, PHG213
Overlapping og studiepoengreduksjon: 3 stp mot PHG310 5 stp mot PHG214
Strukturert undervisningstid: Forelesninger 55 timer, Øvinger og utferder/markvandringer 25 timer.
Innhold:  Etablering og skjøtsel av vegetasjon i ulike typer grøntanlegg. Produksjon av landskapsplanter,
produksjonsprogrammer, leveringstid, import, kontraktsdyrking. Plantevalg relatert til klima. Kvalitetskontroll ved
levering, norsk standard for planteskolevarer NS4400. Jord til ulike anleggstyper og planteslag. Etablering og skjøtsel
av trær, busker, roser, stauder, løk og sommerblomster. Etablering og skjøtsel av trær, busker, roser, stauder, løk,
sommerblomster og ulike typer grasarealer. Øvinger /demonstrasjoner knyttet til plantevalg, genetisk variasjon, samt
etablering av plen, planting av trær, beskjæring av trær, jordkvalitet og gjødsling. .
Læringsutbytte: Kandidaten skal tilegne seg kunnskaper om praktisk utførelse av etablering og skjøtsel av grøntanlegg.
Kandidaten skal oppnå oversikt over de viktigste forutsetningene for å oppnå vellykket etablering av grønne arealer, og
skal få innsikt i produksjon av landskapsplanter, plantekvalitet og ulike leveringsformer, krav til jordkvalitet og ulike
skjøtselstiltak.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: 3 timer skriftlig eksamen
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

PHG314  Prosjektoppgave i grøntanlegg og landskapspleie I
Term paper in Landscape Plants
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Per Anker Pedersen/ IPM
Medvirkende lærere: Eva Vike, Line Rosef
Startperiode: Augustblokk
Perioder: Etter behov
Forutsatte forkunnskaper:  PHG110/PHG113 og JORD160 eller tilsvarende, PHG213, PHG214 eller PHG215,
PHG310/PHG316.
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Strukturert undervisningstid: Forelesninger ca 6 t (felles med PHG315). Registreringsarbeid i felt og eventuelle forsøk
tilrettelegges for den enkelte student.
Innhold:  Selvstendig studium av et relevant tema innenfor etablering eller skjøtsel av grøntanlegg eller landskapsplanter
generelt. Studiet kan være litteraturbasert eller hovedsaklig basert på registreringer ute i anlegg eller i forsøk. Det skal
skrives en rapport med innledning, problemdefinisjon, metodikk, resultater/diskusjon ( eller presentasjon/gjennomgang
av litteratur) og litteraturliste. Oppgaven knyttes opp mot PHG310 som forutsettes gjennomført før eller parallellt .
Oppgaven kan i tillegg knyttes opp mot hovedemne i grøntanleggsforvaltning ved ILP.
Læringsutbytte: Studenten skal lære å definere og avgrense en problemstilling og samle inn data/informasjon og
bearbeide denne. Studenten skal også lære å presentere informasjonen i en rapport med god og hensiktsmessig struktur.
Studenten oppnår spesialisering innen temaer om landskapsplanter/grøntanlegg/landskapspleie eller oppnår større innsikt
i fagets kompleksitet og tverrfaglighet.
Eksamensform: Avsluttende Karakterregel: A-F
Eksamen: Prosjektoppgave/rapport.

PHG315  Prosjektoppgave i grøntanlegg og landskapspleie II
Term paper in Landscape Plants
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Per Anker Pedersen/ IPM
Medvirkende lærere: Eva Vike, Line Rosef
Startperiode: Augustblokk
Perioder: Etter behov
Forutsatte forkunnskaper:  PHG110/PHG113 og JORD160 eller tilsvarende, PHG213, PHG215, PHG310/PHG316.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger ca 6t (felles med PHG314). Registreringsarbeid i felt og eventuelle forsøk
tilrettelegges for den enkelte student.
Innhold:  Selvstendig studium av et relevant tema innenfor etablering eller skjøtsel av grøntanlegg eller landskapsplanter
generelt. Studiet kan være litteraturbasert eller hovedsaklig basert på registreringer ute i anlegg eller i forsøk. Det skal
skrives en rapport med innledning, problemdefinisjon, metodikk, resultater/diskusjon ( eller presentasjon/gjennomgang
av litteratur) og litteraturliste. Oppgaven knyttes opp mot PHG310/PHG316 som forutsettes gjennomført før eller
parallellt. Oppgaven kan i tillegg knyttes opp mot hovedemne i grøntanleggsforvaltning ved ILP.
Læringsutbytte: Studenten skal lære å definere og avgrense en problemstilling, samle inn data/informasjon og
bearbeide denne. Studenten skal kunne diskutere ulike kilder (inkludert egne undersøkelser) opp mot hverandre og innse
betydningen av feilkilder i forskningen. Studenten skal også lære å presentere informasjonen i en rapport med god og
hensiktsmessig struktur og bli oppmerksom på betydningen av språklige formuleringer for faglig formidling. Studenten
oppnår spesalisering innen spesielle temaer om landskapsplanter/grøntanlegg/landskapspleie eller oppnår større innsikt i
fagets kompleksitet og tverrfaglighet.
Eksamensform: Avsluttende Karakterregel: A-F
Eksamen: Prosjektoppgave/rapport.

PHG316  Grøntanlegg og landskapspleie
Urban Greening and Landscape Management
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Per Anker Pedersen/ IPM
Medvirkende lærere: Line Rosef, Trond Børresen, Eva Vike
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Skriftlig rapport og presentasjon av denne. Utferder, demonstrasjoner og øvinger.
Forutsatte forkunnskaper:  PHG110/PHG113 og JORD160 eller tilsvarende, PHG213, PHG215 (PHG214)
Strukturert undervisningstid: Ca 45 t forelesninger og 30 t øving.
Innhold:  Vegetasjonsanalyser og skjøtsel av vegetasjon i ulike typer grøntanlegg og kulturlandskap. Obligatorisk
øvingsoppgave basert på feltregistreringer. Revegetering og restaureringsøkologi etter naturinngrep. Innførte
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og invasive arter. Vegetasjon i kulturlandskapet. Etablering og skjøtsel av gras til idrettsarealer. Vegetasjon og
forurensningsproblemer. Jordbehandling, erosjon og hydrologiske forhold i jord. Klimatilpasning og utvalgsarbeid
i landskapsplanter. Trefysiologi, trepleie og vedanatomi. Diagnostisering av vekstproblemer. Kvalitetskontroll i
grøntanlegg.
Læringsutbytte: Tilegne seg en bred innsikt i forhold som påvirker mulighetene for å oppnå gode grøntanlegg/
grøntarealer, enten disse har rekreasjonsmessige, miljømessige eller estetiske funksjoner. Emnet skal gi fremtidige
landskapsarkitekter og grøntanleggforvaltere grunnlag for å planlegge etablering og hensiktsmessige skjøtselstiltak.
Kandidaten skal oppnå god forståelse for hvordan ulike miljøfaktorer og skjøtselstiltak virker på utviklingen og
kvaliteten av vegetasjonen i grøntanlegg og i kulturlandskapet. Kandidaten skal kunne bruke en økologisk tilnærming
til revegetering/restaurering etter inngrep i landskapet og ha oversikt over problemer knyttet til innførte arter og
invasive arter. Kandidaten skal tilegne seg detaljkunnskap for etablering, skjøtsel og funksjon av spesielle grøntanlegg/
grøntanleggselementer som skal kunne utnyttes i selvstendig arbeid med vegetasjonsanalyser, kvalitetskontroll/
diagnostisering, etablering og skjøtselsprosedyrer i ulike typer grøntanlegg. Kandidaten skal bli oppmerksom på
ulike aktørers roller innen planlegging, restaurering, etablering/ revegetering og skjøtsel av grønne områder inkludert
kulturlandskapet. Oppnå større respekt for eget og andres fagområde ved erkjennelse av tverrfagligheten i faget, innse
betydningen av samspillet mellom teori og praksis og samtidig bli bedre i stand til å vurdere om og/eller når annen
kompetanse er nødvendig.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Muntlig teller 4/5 og øvingsoppgave teller 1/5.

PHI100  Examen philosophicum
Examen Philosophicum
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Anita Leirfall/ IØR
Medvirkende lærere: Terje Kvilhaug
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  Vårparallell  
Emnet tilbys:  Annet - Emnet tilbys på norsk hvert år i høstparallell. Forelesningene er felles for PHI100 og PHI101.
PHI100 gis på ENGELSK i vårparallellen hvert år.
Strukturert undervisningstid: Høstparallell og vårparallell: 2 x 2 t forelesninger + 2 t øvingskurs pr. uke.
Innhold:  Emnet består av to deler. Del I: Vitenskaps- og filosofihistoriske emner, og Del II: Etikk og vitenskapsfilosofi.
Studiet begynner med en gjennomgang av del I, som i neste omgang danner et grunnlag for en rekke temaer i del II. I
Del I behandler for det første vesentlige trekk ved den vitenskapelige utvikling fra oldtiden og opp til vår egen tid, med
spesiell vekt på naturvitenskapene. For det andre behandles filosofiske sider ved denne utviklingen, og for det tredje en
rekke sentrale filosofers etiske teorier og syn på erkjennelse og vitenskap, samt deres forståelse av menneske, samfunn
og natur. Del II består for det første av en mer systematisk gjennomgang av ulike etiske teorier og tilnærmingsmåter,
som så anvendes på mer konkrete forskningsetiske og miljøetiske problemstillinger. For det andre behandles politisk-
filosofiske emner med relevans for forståelsen av samfunns- og naturvitenskapene og deres sosiale ansvar. For det tredje
vil denne delen ta opp en rekke vitenskapsfilosofiske problemer og emner av særlig betydning i den aktuelle diskusjon
om vår tids vitenskaper.
Læringsutbytte: Studiet skal bidra til å skjerpe studentenes kritiske tenkeevne i forhold til sider ved den enkeltes faglige
virksomhet som sjelden blir drøftet innenfor rammen av faget selv. I fagstudiet dreier det seg primært om å tilegne seg
overleverte ferdigheter og kunnskaper, samt å utvikle spesialiserte arbeidsrutiner. Sider som i liten grad blir belyst er:
fagets historiske og sosiale sammenheng, etiske spørsmål som har betydning for faget, samt dets erkjennelsesteoretiske
og metodologiske forutsetninger. Studiet skal gi en bedre forståelse av vitenskapelig begrunnelse, for forholdet mellom
vitenskapene innbyrdes og mellom vitenskapen, samfunnet og naturen, samt bevisstgjøre studentene i forhold til
verdispørsmål knyttet til forskningen og dens anvendelse, særlig når det gjelder forvaltningen av naturen. Studiet
legger vekt på å gi en forståelse for det spesielle ansvaret Universitetet for miljø- og biovitenskap ut fra sin faglige og
verdimessige profil har i denne sammenhengen.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
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Eksamen: 3,5 timers skriftlig eksamen. Det vil ikke bli gitt spesiell konteeksamen. Ved gjentak av eksamen melder
studentene seg opp i ordinær eksamen (høstparallell eller vårparallell).
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

PHI101  Examen philosophicum - seminarversjon
Examen Philosophicum - Seminar
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Anita Leirfall/ IØR
Medvirkende lærere: Anita Leirfall
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Obligatorisk tilstedeværelse på seminarer.
Strukturert undervisningstid: Seminarordning i høstparallell: 2x2 t forelesninger + 3 t seminarer per uke.
Innhold:  Emnet består av to deler. Del I: Vitenskaps- og filosofihistoriske emner, og del II: Etikk og vitenskapsfilosofi.
Studiet begynner med gjennomgangen av del I, som i neste omgang danner et grunnlag for en rekke temaer i del II. I
Del I behandles for det første vesentlige trekk ved den vitenskapelige utvikling fra oldtiden og opp til vår egen tid, med
spesiell vekt på naturvitenskapene. For det andre behandles filosofiske sider ved denne utviklingen, og for det tredje en
rekke sentrale filosofers etiske teorier og syn på erkjennelse og vitenskap, samt deres forståelse av menneske, samfunn
og natur. Del II består for det første av en mer systematisk gjennomgang av ulike etiske teorier og tilnærmingsmåter,
som så anvendes på mer konkrete forskningsetiske og miljøetiske problemstillinger. For det andre behandles politisk-
filosofiske emner med relevans for forståelsen av samfunns- og naturvitenskapene og deres sosiale ansvar. For det tredje
vil denne delen ta opp en rekke vitenskapsfilosofiske problemer og emner av særlig betydning i aktuelle diskusjoner om
vår tids vitenskaper.
Læringsutbytte: Studiet skal bidra til å skjerpe studentenes kritiske tenkeevne i forhold til sider ved den enkeltes faglige
virksomhet som sjelden blir drøftet innenfor rammen av faget selv. I fagstudiet dreier det seg primært om å tilegne seg
overleverte ferdigheter og kunnskaper, samt å utvikle spesialiserte arbeidsrutiner. Sider som i liten grad blir belyst er:
fagets historiske og sosiale sammenheng, etiske spørsmål som har betydning for faget, samt dets erkjennelsesteoretiske
og metodologiske forutsetninger. Studiet skal gi en bedre forståelse for vitenskapelig begrunnelse, for forholdet mellom
vitenskapene innbyrdes og mellom vitenskapen, samfunnet og naturen, samt bevisstgjøre studentene i forhold til
verdispørsmål knyttet til forskningen og dens anvendelse, særlig når det gjelder forvaltningen av naturen. Studiet
legger vekt på å gi en forståelse for det spesielle ansvaret Universitetet for miljø- og biovitenskap ut fra sin faglige og
verdimessige profil har i denne sammenhengen.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Ingen avsluttende eksamen, men mappeevaluering. Delkarakter på semesteroppgaven, og på to flervalgstester
(én test i del I og én test i del II av pensum). Delkarakterene vektes etter nærmere angitte regler i studieplanen, og slik at
semesteroppgaven teller mer enn de to flervalgstestene til sammen. Semesteroppgaven skal leveres inn samme semester
som studenten tar kurset.

PHI201  Biovitenskap, etikk og miljøfilosofi
Bioscience, Ethics and Environmental Philosophy
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Anita Leirfall/ IØR
Medvirkende lærere: Terje Kvilhaug
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Forutsatte forkunnskaper:  Examen philosophicum eller tilsvarende.
Strukturert undervisningstid: To timer i uken: 2/3 forelesninger, 1/3 seminar.
Innhold:  Kurset vil ta opp grunnleggende moral- og verdispørsmål omkring menneskets forhold til seg selv, til
andre levende vesener og til naturen i sin helhet: Hvilken forbindelse er det mellom menneskesyn og natursyn? Teller
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fremtidige generasjoners behov for naturressurser like mye som nålevendes? Er det bare mennesket som har moralsk
status, eller har også andre livsformer krav på vern? Hvor stor rett har mennesket til å utnytte andre organismer til
egne nytteformål? Ulike sider ved dyreforsøk vil bli diskutert med utgangspunkt i bl.a. velferds- og rettighetstenkning.
Forståelsen av teknologi og teknologiutvikling, herunder etiske problemer forbundet med anvendelse av bioteknologi,
slik som ved genmodifisering av organismer i landbruket, vil bli drøftet inngående. Helhetssyn på naturen vil bli
diskutert, dels ut fra deres normative implikasjoner, med snever antroposentrisme og dypøkologi som to ytterpunkter,
dels ut fra deres deskriptive premisser, dvs. ut fra hvor vitenskapelig velinformerte de kan sies å være. Er det noen etisk
relevant forskjell mellom menneskeskapte og \"naturlige\" miljøer? Hvilke sider ved naturen er det vi ønsker å bevare,
og hva er begrunnelsen for dette? I denne sammenhengen vil verdsetting av mijøgoder bli tatt opp, med spesiell vekt
på økonomiske kostnad-nytte-analyser og deres begrensninger. Med tanke på løsning av miljøproblemer legges det
også vekt på hvordan dette kan forenes med rettferdighetshensyn, herunder spørsmålet om hvordan det økologisk gode
samfunn (økotopia) arter seg. Med utgangspunkt i dagens klimaforskning vil vi også komme inn på spørsmål angående
forholdet mellom vitenskap og politikk. Vi vil også se nærmere på spørsmålet om det finnes likevektstilstander i naturen.
På hvilken måte står menneskets forstyrrelser i naturen i en særstilling i forhold til naturlige forstyrrelser? Hvordan kan
forstyrrelser styrke eller svekke det biologiske mangfoldet? Er det noen sammenheng mellom kompleksitet og stabilitet i
økosystemer? Hvilke konsekvenser får kaosteorien for konserveringsbiologi?
Læringsutbytte: Kurset tar sikte på å øve opp studentens evne til å analysere og reflektere kritisk over dyreetiske og
miljøetiske problemstillinger, og å sette dem inn i en større naturvitenskapelig og økofilosofisk sammenheng. Ut over
den generelle målsettingen om å bidra til å utvikle etisk kompetanse på spørsmål som angår den samfunnsmessige
forvaltningen av natur og miljø, er den mer spesifikke målsettingen å bidra til å utvikle forståelsen for vitenskapenes
(spesielt biovitenskapenes) rolle i denne sammenhengen, samt for juridiske aspekter ved dagens miljøvernlovgivning.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig eksamen. Varighet: 3 timer.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

PHI301  Bedriftens samfunnsansvar
Corporate Social Responsibility
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Terje Kvilhaug/ IØR
Medvirkende lærere: Deborah Oughton, Frode Kjosavik
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Det er obligatorisk oppmøte på 65 % av undervisningen.
Strukturert undervisningstid: 30-32 timer undervisning.
Innhold:  Kurset vil legge vekt på diskusjon av aktuelle og mulige eksempler (kasus-studier) i tilknytning til
multinasjonale selskapers nærvær i u-land (barnearbeid, grov utnyttelse, farlige arbeidsforhold, miljøødeleggelser),
korrupsjon, innsidehandel, varsling, monopoldannelse, tvilsom markedsføring, trakassering, oppsigelser, selskapers
grunner for å utforme retningslinjer for samfunnsansvar m.m. Kurset er spesielt beregnet på fremtidige ledere,
økonomer og administrativt ansatte i privat næringsliv og offentlig forvaltning. Det vil ta opp aktuelle etiske problemer,
utfordringer og dilemmaer som personer i slike stillinger bør ha et gjennomtenkt forhold til, for derigjennom å kunne
bidra på beste mulige måte til å opprettholde og utvikle en moralsk ansvarlig nærings- og forvaltningsvirksomhet.
Nærmere bestemt vil kurset ta opp etiske problemer og utfordringer som er knyttet til den stigende internasjonalisering
av næringslivet; det økte kravet til bærekraftig utvikling i forhold til natur og kultur; næringslivsetikk i en europeisk
kulturkontekst; spørsmålet om hva en bedrifts ansvar er; bedriftens forvaltning av sitt ansvar overfor det sivile samfunn;
bedriftens ansvar i forhold til lovverk/reguleringer og regjering; aktuelle former for etiske beslutningsprosedyrer og
etiske teoriers rolle; tilgjengelige instrumenter og verktøy i forvaltningen av næringslivsetikk; forholdet mellom bedriften
og ansatte; forholdet mellom bedriften og interessenter/aksjeeiere; forholdet mellom ansatte; forholdet til konsumenter
og forholdet til konkurrenter og leverandører av varer og tjenester.
Læringsutbytte: Emnet skal forberede studentene på etiske problemer, utfordringer og dilemmaer som de vil bli
konfrontert med i sin fremtidige yrkesrolle i næringslivet eller i offentlig forvaltning.
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Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig semesteroppgave.

PHI302  Causation in Science
Kausalitet og vitenskap
Credits: 5 Language:  English
Staff/institute: Rani Lill Anjum/ IØR
Teachers: Rani Lill Anjum, Fredrik Andersen, Elias Nunez, Stephen Mumford
First time the course is offered:  SPRING
Last time the course is offered: VÅR SPRING
Start term: Spring parallel
Terms: Spring parallel  
Mandatory activities: Students have to attend at least 65 % of the lectures/seminars.
Prerequisites:  Minimum requirements for entrance to higher education in Norway (GSK)
Type of course: 28 hours of teaching
Contents: Causation is one of the key concepts employed in the sciences. In our attempt to understand and influence
the world around us, one of the main things we need to know is what causes what. Once we understand the causal
connections, we are in a position to explain what has gone before, predict what will come in the future, and intervene to
produce the outcomes we require. While scientists deal with the concrete details, it is philosophers who consider in the
abstract what it is for one thing to cause another. The aim of this course is to bring together that abstract philosophical
approach to causation with a more concrete understanding of the work actually undertaken by the practitioners of the
sciences. Selected topics: causation and correlations, reductionism and holism, causation as difference making, the role
of statistics and population data in detecting causation, causal predictions, causation in contemporary physics, causation
and biological complexity, causal powers, free will and determinism, causation and probability.
Learning outcomes: The course will give students a philosophical and theoretical introduction to the notion of causation
and related issues. The aim is to give students a critical perspective on some fundamental assumptions within their own
research as well as in other research fields.
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: A-F
Assessment methods: Written assignment.

PHI401  Research Ethics and Philosophy of Science I
Forskningsetikk og vitenskapsfilosofi I
Credits: 5 Language:  English
Staff/institute: Anita Leirfall/ IØR
Teachers: Terje Kvilhaug, Deborah Oughton.
Start term: Autumn parallel
Terms: Autumn parallel  
Mandatory activities: The students must attend at least 65 % of the lectures and seminars.
Credit reduction:  The course PHI 401 overlaps with the first part of the course PHI 402. Students who take the course
PHI 402 in addition to PHI 401, will only receive 5 study points. Students who have taken the course PHI 400 (given last
time autumn 2008) will not receive any study points by taking the courses PHI 401 or PHI 402.
Type of course:  Around 28 hours of lectures + seminars and group discussions.
Contents:  An elementary and introductory course in philosophy of science will give the student a good basis for a better
understanding of issues concerning research ethics and social responsibility of science by viewing science as a practice
form and by examining its own ethical aim (\'good\' science). Among issues to be discussed are: The value- and norm
systems of science; facts and values; political-economical interests and scientific integrity; research ethical guidelines;
duties towards other scientists and research objects; science, technology and society; ethical challenges in developmental
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research; scientific rationality and scientific methods; scientific realism and social constructivism; metaphors and theory
formation; theoretical experience/experimental experience.
Learning outcomes:  The course aims at an increased understanding of science in practice, i. e. science as it is carried
out in diverse ways within the natural, social and cultural field. In the course we will look into what is specific about
scientific practice, rationality and method in different fields; what are its aims, how is it influenced by society and what
kind of social and cultural consequences does it seem to have? The objective is to stimulate students to reflect on their
own and to understand other research projects and research fields, in particular with regard to increasing their ability
to see and diagnose philosophical and ethical problems in the sciences as well as their consciousness of their ethical
responsibility.
Methods of examination: Final Grading: Pass/Fail
Assessment methods:  Term paper.

PHI402  Research Ethics and Philosophy of Science II
Forskningsetikk og vitenskapsfilosofi II
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: Anita Leirfall/ IØR
Teachers: Frode Kjosavik, Deborah Oughton
Start term: Autumn parallel
Terms: Autumn parallel  January block  
Mandatory activities: Students must attend at least 65 % of lectures and seminars in the part that is common with
PHI401 and 65 % of the additional part that is exclusive to PHI402.
Credit reduction: See PHI 401.
Type of course: Around 40-44 hours lectures + seminars/group discussions.
Contents: The contents and structure of this course are by far the same as in the course PHI 401 (see \'Contents\' under
PHI 401). But the course PHI 402 offers an extended study in philosophy of science especially. It should be noted
that the following examples of issues to be discussed here are also ethically relevant: The relation between natural and
human sciences; science in society (science as social practice); what nature must be like for science to be possible;
open and closed systems; epistemological problems in open (natural and social) systems; naturalism and its limits; the
transformative model of society; laws, powers, models and idealization; reductionism and anti-reductionism in biology;
problems related to the understanding of the selection entities; anti-reductionism and the developmental system-theories
about onto-genesis and evolution.
Learning outcomes: Teaching goals as well as lectures, seminars and syllabus are by far the same as in the course
PHI 401 (see \'Teaching goals\' under PHI 401). But the course PHI 402 will, with an extended course in philosophy of
science as its point of departure, give the students an opportunity to go deeper into philosophical and/or ethical issues
related to their own research projects. Through the work with a term paper related to their own projects, the students will
receive a possibility to think through pressing problems of the kind.
Methods of examination: Final Grading: Pass/Fail
Assessment methods: Term paper.

PJH102  Innføringsemne i plantevitenskap
Introduction to Horticulture and Crop Science
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Anne Kjersti Uhlen/ IPM
Medvirkende lærere: Lærere fra IPM.
Startperiode: Augustblokk
Perioder: Augustblokk  Januarblokk  
Obligatoriske aktiviteter: Utferd. Øvelser. Flervalgstest i plantemorfologi. Presentasjon.
Strukturert undervisningstid: Ca. 30 t forelesning. Ca. 120 t øving/utferd/demonstrasjoner.
Innhold:  Produksjon av planter til mat og fôr, til pryd og rekreasjon, samt plantebruk til grøntanlegg og landskap.
Gjennomgang av viktige grupper av kulturplanter/landskapsplanter, bruksområder og kvalitet av planteprodukter.
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Dyrkingssystemer og dyrkingsmåter. Dyrking i regulert klima. Planteanatomi og morfologi av viktige plante-produkter.
Planter i innemiljø for helse og trivsel. Introduksjon til viktige fagdisipliner innen plantevitenskap, som jord og
planteernæring, plantevern og plantehelse, planteforedling og plantebioteknologi, og planteformering.
Læringsutbytte: Studentene skal tilegne seg oversiktskunnskaper om planteproduksjon til mat, fôr, pryd og rekreasjon.
De skal kjenne de viktigste kulturplantene og planter brukt i grøntanlegg, deres plantemorfologiske oppbygning
og viktige begreper innen dyrking av planter. Emnet skal motivere for basisfag som grunnlag for videre studier i
plantevitenskap, det skal gi faglig oversikt over de ulike disiplinene innen plantevitenskap, aktuelle spesialiseringer i
studiet og karrieremuligheter.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: En prosjektoppgave med muntlig presentasjon teller 50 %. Skriftlig eksamen teller 50 %. Begge
eksamensdeler skal være bestått. 2 timer skriftlig eksamen.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

PJH212  Produksjonssystem for eng- og beitevekster og korn
Cropping Systems of Grain Crops and Grasslands
Studiepoeng: 15 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Anne Kjersti Uhlen/ IPM
Medvirkende lærere: Åshild Ergon, Trond Børresen, Marina A. Bleken, Tore Krogstad
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  Juniblokk  
Obligatoriske aktiviteter: Semesteroppgave med presentasjon Øvinger/lab Ekskursjoner
Overlapping og studiepoengreduksjon: 10 studiepoeng mot PJH210
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: 48 t Øvinger: 8 t Ekskursjoner: 8 t Studentpresentasjoner: 8 t
Innhold:  Emnet vil omfatte forelesningsserie inkludert øvinger og utferder som utgjør 10 studiepoeng, og et
selvstendig arbeid i form av prosjektoppgave med presentasjon som utgjør 5 studiepoeng. Emnet omhandler korn
( og erter og oljevekster) til mat og fôr, samt enggras og engbelgvekster for produksjon av grôvfôr. Emnet har
hovedfokus på dyrkingssystemer, både økologiske og konvensjonsjonelle. Sentrale tema er planteetablering inkludert
jordarbeidingssystem, gjødsling og praktisk gjødselplanlegging, høstemetoder/høstetider, overvintring og herding,
vekstskifte, bruk av blandingskulturer inkludert underkultur og/eller fangvekster, krav til produktkvalitet for mat
og fôr. Kunnskaper om disse kulturplantenes vekst og utvikling, og responser på jord- og klimafaktorer er en viktig
kunnskapsbasis for å nå målene for emnet, og vil bli særlig vektlagt.
Læringsutbytte: Studentene skal etter å ha gjennomført emnet forstå og kunne gjøre rede for: - planteutvikling hos
korn og gras, og plantenes responser på viktige miljøfaktorer (klima og jord), - dyrkingsteknikker/dyrkingssystem og
virkninger på planteutvikling, avlingsoppbygning og produktkvaliteter, - hvordan dyrkingen kan skje på en miljøvennlig
måte, - tilpasninger av dyrkingssystemet for å imøtekomme krav til produksjon, produktkvalitet og miljø
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig eksamen teller 2/3 av karakteren. Semesteroppgave og presentasjonen av denne teller 1/3. Begge
deler må være bestått for å bestå eksamen.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Spesifiserte andre hjelpemidler.

PJH230  Frukt og bær
Fruit and Berries
Studiepoeng: 15 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Siv Fagertun Remberg/ IPM
Medvirkende lærere: Anita Sønsteby, Anne-Berit Wold
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  Januarblokk  
Emnet tilbys:  År med oddetall
Obligatoriske aktiviteter: Semesteroppgave, øvelser og utferder er obligatoriske
Strukturert undervisningstid: 450 timer
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Innhold:  Emnet gir en oversikt over produksjon, dyrkingsregioner, morfologi, bæremåte, vekst og utvikling,
pollinering og fruktsetting hos planten, plantens klimakrav og eventuelle klimaskader. Krav til jord og næringsforsyning
vil bli gjennomgått i tillegg til beskjæring, avling og avlingsvariasjoner, avlingsregulering og høstemetoder.
Kvalitetsegenskaper og hvilke faktorer som påviker kvalitet gjennom lagring og håndtering er også emner som blir
belyst, samt ulike fysiologiske reaksjoner i tiden etter høsting, som respirasjon, transpirasjon, virkning av temperatur,
luftsammensetning og etylen.
Læringsutbytte: Studentene skal lære å forstå hvordan frukttrær og bærvekster er oppbygd, og hvordan de reagerer på
klima og ulike kulturtiltak. Studentene skal tilegne seg kunnskap om planlegging av felt, sorter, dyrking samt kulturtiltak
og vedlikehold av vekstene for å sikre stabil og god avling over flere år. Studentene skal også tilegne seg kunnskap om
kvalitet gjennom hele verdikjeden; fra dyrking i felt til håndtering og lagring etter innhøsting.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig eksamen i høstparallellen tilsvarende 10 stp teller 2/3, mens selvstendig skriftlig oppgave i
januarblokka tilsvarende 5 stp teller 1/3 av emnets totalkarakter. Begge deler må være bestått.

PJH240  Grønnsaker og potet - biologi og dyrking
Vegetables and Potato - Biology and Cultivation
Studiepoeng: 15 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Anne-Berit Wold/ IPM
Medvirkende lærere: Anne Berit Wold
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  Januarblokk  
Emnet tilbys:  År med partall
Obligatoriske aktiviteter: Semester oppgave, utferder og øvelser.
Strukturert undervisningstid: 450 timer
Innhold:  Kurset inneholder: Plantebeskrivelse av potet og grønnsaker. Jordtyper. Produksjon ov utplantingsplanter.
Planlegging av dyrkingsfelter. Effekt av gjødsling på kvalitet og avling. Effekt av plantetetthet i åkeren, Vekstskifte.
Lagring. Bioaktive stoffer i poteter og grønnsaker. Økologisk dyrking. Sorter. Plantesykdommer. Restkonsentrasjoner
av plantevernmidler i potet og grønnsaker. Kvalitetsegenskaper og hvilke faktorer som påviker kvalitet gjennom lagring
og håndtering er også emner som blir belyst, samt ulike fysiologiske reaksjoner i tiden etter høsting, som respirasjon,
transpirasjon, virkning av temperatur, luftsammensetning og etylen. Emnet vil bli revidert i 2012/13.
Læringsutbytte: Studentene skal forstå faktorer som påvirker mat-kvaliteten og avling av grønnsaker og potet. Dette er
faktorer som klima, jord, gjødsling, vekstskifte, bruk av plantevernmidler, lagringsmetoder etc. Studentene skal lære om
potet og alle grønnsaker som dyrkes på friland i Norge. Studentene skal tilegne seg kunnskaper om kvalitet gjennom hele
verdikjeden fra dyrking i felt til håndtering og lagring etter høsting.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig eksamen i høstparalellen tilsvarende 10 studiepoeng teller 2/3, og selvstendig skriftlig oppgave i
januarblokka tilsvarende 5 studiepoeng teller 1/3 av totalkarakteren for kurset. Begge deler må være bestått.

PJH250  Produksjon i veksthus
Production in Greenhouses
Studiepoeng: 15 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Sissel Torre/ IPM
Medvirkende lærere: Hans Ragnar Gislerød med flere
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Emnet tilbys:  År med oddetall
Obligatoriske aktiviteter: Utferder, prosjektoppgave, godkjent deltagelse og godkjente rapporter fra øvelsene
Forutsatte forkunnskaper:  BOT130, BOT201 eller tilsvarende
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Strukturert undervisningstid: 
Innhold:  Emnet fokuserer på sammenhengen mellom klimafaktorer og planters vekst og hvordan denne kunnskapen
kan utnyttes for å optimalisere planteproduksjon i veksthus. Ulike kulturplanters respons på temperatur, lysklima,
luftfuktighet og CO2 vil bli presentert og diskutert i forhold til produksjonsfaktorer som vekst, avling og kvalitet. I
tillegg vil emnet omfatte veksthusteknologi, beskrivelser av dyrkingssystemer, dyrkingsmedier og gjødslingsstrategier
for de vanligste kulturplantene i regulert klima. De ulike kulturenes krav til vekstforhold vil bli diskutert i forhold
til miljøvennlig produksjon. Studentene vil utføre kortvarige og lengre vekstforsøk, registrere ulike vekst- og
kvalitetsparametere og skrive rapporter. Utferder til aktuelle bedrifter vil gi studentene innblikk i praktiske utfordringer i
Norsk veksthusproduksjon. Studentene skal i løpet av kurset skrive en prosjektoppgave over et valgt tema.
Læringsutbytte: Emnets målsetting er å gi studentene kunnskap om produksjonssystemene for de mest vanlige
kulturene i veksthus. Studentene skal oppnå forståelse for biologiske og tekniske utfordringer ved dyrking i regulert
klima. Etter endt emne skal studentene kunne beskrive produksjonen av ulike kulturer og vite hvordan ulike
klimafaktorene virker inn. Studentene skal også kunne måle klimaparametere og forstå hva målenhetene betyr samt å
tolke vekstresponser hos planter.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Prosjektoppgave (1/3) og skriftlig eksamen (2/3). Begge deler må være bestått

PJH251  Produksjon av utplantingsplanter av blomster og grønnsaker i veksthus
Bedding Plant Production of Flowers and Vegetables in Greenhouses
Studiepoeng: 5 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Trine Hvoslef-Eide/ IPM
Medvirkende lærere: Gry Skjeseth
Emnet tilbys første gang: VÅR  2014
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  Juniblokk  
Obligatoriske aktiviteter: Må dyrke sine egne planter og skrive rapport. Delta på utferd til produksjonsgartneri.
Forutsatte forkunnskaper:  BOT130 Plantefysiologi, BIO120 Genetikk
Strukturert undervisningstid: To timer hver uke i veksthusene. Studentene skal selv vanne og gjødsle sine planter i
ukedagene.
Innhold:  Emnet starter tidlig i februar med planlegging av aktiviteter der studentene skal velge seg 4 arter som de tar
ansvaret for, der både frø- og vegetativt formerte planter skal være inkludert. Studentene skal selv sette opp en plan for
når de ulike skal sås, stikkes, prikles, ompottes der pottestørrelser, temperaturskjema for dyrkingsperioden og forventet
plassbehov i ulike stadier skal med. Denne planen skal godkjennes av ansvarlig lærer før studentene begynner det
praktiske arbeidet i veksthus. Studentene starter arbeidet med å legge ut undervanningsmatter og plast. De lærer om de
ulike gjødselvannkranene og hva som skal inn på registreringsskjemaet for å kunne skrive en fullverdig rapport. De vil
også få utdelt kostnader for jord, potter og ukekvadratmeterpris for plassen. Før salget midt i mai, skal de ha beregnet
hva hver plante har kostet (utenom arbeidskostnadene). Deretter skal de legge til antall timer de har jobbet og beregne
salgspris på hver plante for hver art. Studentene skal selv vanne, gjødsle, toppe og rykke plantene ved behov. Helger
og ferier er det vakt i veksthusene som besørger nødvendig vanning. Det vil bli stilt flere dyrkingsrom til rådighet, med
ulike temperaturer som studentene skal benytte til å utforske virkningen av temperatur og/eller topping på minst en
av de fire artene de har tatt ansvaret for. Dette krever forsøksplanlegging og gjennomføring. Innen 15. mai skal de har
laget en utførlig beskrivelse av hver art (og sort innen arten), med videre dyrkingsveiledning som følger plantene ved
salget. Midt i mai er Fascination of Plants Day 2014 på UMB og plantene blir solgt til publikum av studentene selv,
som veileder under kjøpet. Salgsinntektene går til et godt formål. Studentene skal også delta på opprydding og vask av
veksthusavdelingene etter avsluttet dyrking. Innen 15. juni skal det foreligge en fyldig rapport om hvordan dette gikk
generelt for hver av de 4 artene. Men også med presise beskrivelser av temperatur/toppeforsøkene for arten de valgte å
gjøre dette på. Her kreves både innledning, materialer og metoder, resultater og diskusjon, samt referanser. Til slutt skal
de ha en beregning av dekningsbidrag for hver av de 4 artene.
Læringsutbytte: Studentene skal ha innsikt i planteproduksjon i veksthus av utplantingsplanter av blomster og
grønnsaker, de skal kunne faguttrykk som stikke, så, prikle, potte, rykke, ompotting, pinning. De skal ha en formening
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om hvor ulike planter er med hensyn til vekst og utvikling, vite om kort- og langdagsplanter. Vite hvorfor noen planter
må klonformeres, mens andre formeres ved frø. De skal ha litt innsikt i økonomien i en slik produksjon gjennom enkel
produksjonsplanlegging og regning av dekningsbidrag.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Omfattende rapport med beskrivelser av hvordan plantene ble dyrket og hvordan de skal dyrkes videre hos
forbruker (dyrkingsveiledning som skal følge plantene ved salg). Det skal videre beregnes kostnader ved produksjonen
og dekningsbidrag regnes ut. Rapporten teller 100%.

PJH300  Bærekraftige produksjonssystemer
Sustainable Production Systems
Studiepoeng: 15 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Bal Ram Singh/ IPM
Medvirkende lærere: Lars Olav Brandsæter, Tore Krogstad, Trond Børresen, Ole Martin Eklo og flere interne og
eksterne gjesteforelesere
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Innlevering og gjennomgang i klassen av flere øvelser, og deltagelse i gruppediskusjoner. En
detaljert liste over de obligatoriske delene og tidsfristene for innlevering av øvelsene blir tilgjengelig ved kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:  Bachelor i Plantevitenskap, studieretning Jord og Hagebruk fra UMB eller tilsvarende,
og PJH212. Studenter fra andre institusjoner må ha forkunnskap i genetikk, plantepatologi, jordfag og planteproduksjon
tilsvarende de obligatoriske delene i Bachelor-PV/Jord og hagebruk (bl.a. BIO243, PLV200, JORD230)
Overlapping og studiepoengreduksjon: 5 stp mot JORD340 og 5 stp mot PØL300.
Strukturert undervisningstid: 7 timer i uken, tilsammen 85 timer, derav omtrent 65 timer forelesninger
Innhold:  - Politiske rammer for landbruket, hovedsakelig med tanke på miljøaspekter og giftige stoffer - Matsikkehet
og matforsyning - Historiske erfaringer: landbrukssystemer som har vært en suksess og en katastrofe, langtidsforsøk,
historien omkring introduksjon og tilbaketrekking av syntetiske stoffer innen plantevern, nylige trender innen landbruket.
- Karbon-, nitrogen-, fosfor- og svovelsyklusene: fra felt/plant-rotasjon til biogeokjemiske aspekter og resirkulering
(inklusivt aspekter fra økologisk avløp/sanitær) - Toksiske stoffer: persistens av tungmetaller og plantevernmidler
- Elementer innen epidemiologi relatert til skadedyr, sykdommer og ugras: vekstskifte sett i et produksjonssystems
perspektiv - Bruk av ulike resistensmekanismer i plantedyrkingen - Dyrkingsteknikker som jordarbeiding, vekstrotasjon,
vekstblandinger og andre metoder for å håndtere biodiversitet: effekt av konkurranse planter imellom, jordkvalitet,
jorderosjon og næringstap, sykdommer samt persistens og spredning av skadedyr og effekt på avling (kvantitet og
kvalitet) - Forvaltning av jordfruktbarhet i økologisk landbruk (Gjødslingsplanlegging innen konvensjonelt landbruk
er behandlet i JORD231) - Strategier for økt effektivitet av bruk av vann i landbruket - Introduksjon til livsløpsanalyse
(LCA) - Introduksjon på strategier for tilpasning til et endret klima
Læringsutbytte: Emnet er tenkt for studenter som tar sikte på et fremtidig arbeid innen planteproduksjon enten det
er som rådgiver, konsulent, gårdbruker eller som beslutningstaker innen offentlig og privat forvaltningen. Emnet
er tverrfaglig. Deltagerne vil oppnå: - aktivt kjennskap til hvordan man planlegger og forvalter et bærekraftig
dyrkingssystem hvor det tas hensyn til de naturgitte forholdene (som jord, klima eller skadedyr) og hvordan man kan
forbedre dyrkingsmulighetene (som jordarbeiding, gjødsling, forbedret plantemateriale, forvaltning av biodiversitet
gjennom vekstskifte og plantevalg, plantevern med mer). Hovedfokus vil bli å Norsk landbruk; - kunnskap om
landbrukets rolle for matsikkerhet, landbrukets ansvar i forvaltning og utnyttelse av jordens ressurser, og dets rolle
innen endret klima (både norske og globale aspekter vil bli fokusert); - bevisstgjøring på politiske bestemmelser og
internasjonale reguleringer; - øvelse i å se konsekvensene av dyrking både over lang tid og i et globalt perspektiv med
tanke på å kunne vurdere dynamikk, styrke og skjørhet av et agroøkosystem; - øvelse i å utnytte kunnskap fra tidligere
emner i praktisk anvendelse hvor produktivitet og miljøkonsekvenser kan komme i konflikt med hverandre.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Muntlig eksamen med ekstern sensor teller 85%, øvelser og deltagelse i klassen teller 15% av karakteren
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PJH340  Kvalitet i matplanter
Quality in Food Plants
Studiepoeng: 10 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Anne-Berit Wold/ IPM
Medvirkende lærere: Siv Fagertun Remberg, Anne Kjersti Uhlen
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Emnet tilbys:  År med partall
Obligatoriske aktiviteter: Laboratorieøvelser og studentpresentasjon
Forutsatte forkunnskaper:  BOT130
Strukturert undervisningstid: 4 timer i uka med forelesninger og laboratorieøvelser
Innhold:  Kurset vil ha fokus på planter som benyttes som mat til mennesker. Dette inkluderer frukt, bær, grønnsaker,
potet og cerealier. Viktige ernæringsmessige og helsemessige komponenter i matplanter vil bli belyst. Planteprodukters
rolle i human ernæring og hvilke metoder som benyttes for å dokumentere påstandene om utvalgte matplanter og
enkeltkomponenters positive effekt på menneskers helse. Faktorer som påvirker innholdet av ulike forbindelser i planter
som genetisk variasjon, og miljømessige faktorer som dyrkingsmiljø og klimafaktorer vil være sentrale emner. Videre
vil det bli lagt vekt på hvilke oppgaver de ulike komponentene har i plantene, samt mekanismer for hvordan de virker i
menneskekroppen.
Læringsutbytte: En kandidat som har fullført emnet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte - Kunne
anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å videreutvikle og fremskaffe ny kunnskap innen fagområdet - Kunne
kommunisere om faglige problemstilling og drøfte mulige løsninger med spesialister på området - Kunne formidle
faglige problemstillinger og tilgjengelig kunnskap til allmennheten Kunnskaper: - Ha kunnskaper om hvilke egenskaper
som knyttes til kvalitet i matplanter - Ha kunnskaper om hvordan disse påvikes gjennom genetisk variasjon og
miljøfaktorer - Ha kunnskaper om hva som ligger til grunn for å knytte enkelt komponenter i matplanter til helseeffekter
Ferdigheter: - Kunne bistå næringsmiddelindustrien i valg av riktig råvare og kunnskap om denne - Kunne gjennomføre
et selvstendig og avgrenset forskningsarbeid med tanke på å frembringe ny kunnskap innen fagområdet
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig eksamen teller 100%.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

PJH350  Produksjonsfysiologi i veksthus
Applied Plant Physiology in Greenhouses
Studiepoeng: 10 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Sissel Torre/ IPM
Medvirkende lærere: Hans Ragnar Gislerød m. flere
Emnet tilbys første gang: HØST  2013
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Emnet tilbys:  År med oddetall
Obligatoriske aktiviteter: Utferder
Forutsatte forkunnskaper:  PJH250, BOT130, BOT200, BOT201
Strukturert undervisningstid: 4 timer forelesning per uke, case studies innen valgte tema, 2 utferder
Innhold:  Fordypning i følgende sentrale tema: 1. Gjødsling og gjødselplanlegging for veksthuskulturer 2.
Vekst- og utviklingsfysiologi, fokus på transpirasjon, fotosyntese, kontroll av vegetativ og generativ vekst 3.
Kvalitet hos veksthusprodukter og hvordan klimafaktorer innvirker på ulike kvalitetsegenskaper. 4. Energiforbruk
og veksthusteknologi Teoretiske og praktiske problemer i forbindelse med gjødselplanlegging, klimastyring,
energiøkonomisering, vekst, avling, omsetning og kvalitetssikring av veksthusprodukter vil bli gjennomgått.
Uregelmessig vekst og avling, skadesymptomer, dårlig plantekvalitet og holdbarhet vil bli drøftet i forhold til
klimafaktorer og næringsstatus.
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Læringsutbytte: Emnet vil gi studentene innsikt i samspillet mellom planter og miljøfaktorer (abiotisk og biotisk) ved
produksjon i regulert klima. Studentene skal kunne anvende plantefysiologisk kunnskap for å forstå og løse biologiske og
teknologiske problemstillinger i veksthusproduksjon. Emnet vil gi en bred kunnskap om hvordan strategier for bruk av
lys, ulike temperaturregimer, luftfuktighet og CO2 regulering, dyrkingsmedier og næringstilgang påvirker vekst, avling,
plantesykdommer samt energiforbruk i veksthus. Etter endt emne skal studentene forstå hva som kreves for å produsere
miljøvennlige veksthusprodukter av høy kvalitet og god holdbarhet.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Muntlig eksamen (70%) og skriftlige prøver (30%). Begge eksamensdeler må være bestått

PJH360  Semesteroppgave i planteproduksjon
Term paper in Plant Production
Studiepoeng: 5 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Sissel Torre/ IPM
Medvirkende lærere: Felles emne for PJH300, PJH340 og PJH350. Emneansvarlige er kontaktperson for
semesteroppgaver.
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Emnet tilbys:  År med oddetall
Forutsatte forkunnskaper:  PJH300, PJH340 og PJH350, semesteroppgaven må knyttes mot et av disse emnene
Innhold:  Semesteroppgave
Læringsutbytte: Se emnene PJH300, PJH340 og PJH350.
Eksamensform: Avsluttende Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Semesteroppgave teller 100%

PLV200  Sykdommer, skadedyr og ugras i jord- og hagebruk
Diseases, Pests and Weeds in Crop Plants
Studiepoeng: 15 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Anne Marte Tronsmo/ IPM
Medvirkende lærere: Anne Marte Tronsmo (plantepatologi), Lars Olav Brandsæter (herbologi) og ny lærer innen
landbruksentomologi er i fellesskap ansvarlige for emnet . I tillegg bidrar forskere ved Bioforsk Plantehelse.
Startperiode: Juniblokk
Perioder: Augustblokk  Høstparallell  Juniblokk  
Obligatoriske aktiviteter: Deltagelse på feltkurs og øvinger. Herbarium
Forutsatte forkunnskaper:  Kjemi (KJM100), Botanikk (BOT100), Grunnleggende plantefysiologi (BOT130),
Mikrobiologi (BIO130), Genetikk (BIO120), og Zoologi (Zool100).
Overlapping og studiepoengreduksjon: Overlapping med 5 stp på hver av PLV 210, 220, 230 og 240
Strukturert undervisningstid: Forelesninger og demonstrasjoner ca 60 timer Lab øvinger ca 30 timer Feltvandring med
etterarbeid ca 60 timer (juniblokk + augustblokk)
Innhold:  Symptomer, tegn, påvisning og identifikajon av de viktigste plantesjukdommer (sopp, bakterier,
virus) skadedyr ( nematoder, insekter, midd og snegler) samt ulike typer ugras, blir gjennomgått i forelesninger,
demonstrasjoner, øvinger og feltvandringer. Studentene skal lage herbarium med et representativt utvalg av de viktigste
skadegjørerne. Studentene vil få kunnskap om skadegjørernes livssyklus og levevis gjennom forelesninger, øvinger og
selvstudium. Prinsipper og metoder for bekjempelse av skadegjørerne vil bli undervist med vekt på strategier for tiltak
som er bærekraftige.
Læringsutbytte: Kunnskaper: - Skal kunne diagnostisere de viktigste skadegjørerne (sjukdommer, skadedyr og ugras)
hos kulturplanter. - Skal forstå hvordan de viktigste skadegjørere på kulturplanter overlever og spres (livssyklus). -
Skal kjenne de viktigste strategier og tiltak for bekjempelse av planteskadegjørere. Ferdigheter: - Skal kunne beherske
relevant fagterminologi. - Skal kunne vurdere ulike tiltak mot plantesjukdommer, skadedyr og ugras, og velge optimal
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strategi og metode for bekjempelse. - Skal kunne formidle begrunnede råd om tiltak. Generell kompetanse: - Skal kunne
finne og tilegne seg nytt fagstoff, og holde seg oppdatert på fagområdet.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Avsluttende skriftlig eksamen teller 70%. Herbarium, øvinger og prøver teller 30%. Alle deler og alle 3
fagområder (Sjukdommer, skadedyr og ugras) må være bestått.

PLV210  Plantevern i grøntanlegg
Plant Protection in Urban Horticulture
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Lars Olav Brandsæter/ IPM
Medvirkende lærere: Ole-Martin Eklo, Arne Stensvand, Anne-Marte Tronsmo, m.fl. fra Bioforsk Plantehelse.
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Øvinger, seminarer, innlevert og godkjent herbarium.
Overlapping og studiepoengreduksjon: Overlapping med PLV200 (tidligere PLV220, PLV230, PLV240)
studiepoengreduksjon 5 stp.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: 55 timer. Øvinger i veksthus/lab/felt: 35 timer. Seminar: 10 timer.
Innhold:  Herbologi: Ugras, definisjon, formering, spredning, skade, klassifisering på biologisk og økologisk grunnlag,
forekomst i Norge av de viktigste arter. Entomologi: Viktige skadedyr i grøntanlegg, identifisering, spredning.
Plantepatologi: Årsaker til plantesjukdommer, diagnose, forskrifter om farlige skadegjørere, spredningsveier.
Skadegjørerbekjemping: Prinsipper, betingelser og virkninger av forebyggende og direkte tiltak. Sidevirkninger
av planteverntiltak. Bekjemping av skadegjørere i ulike situasjoner, løsning av praktiske plantevernproblemer i
grøntanlegg.
Læringsutbytte: Kunnskap tilstrekkelig for å lede og drive vedlikehold og tiltak mot skadegjørere innen grøntanlegg.
Studenten skal kjenne de biologiske og økologiske egenskapene til de viktigste skadegjørerne (sjukdommer, skadedyr og
ugras) i grøntanlegg, det prinsipielle grunnlaget for bekjempingstiltak, og kunne velge relevante tiltak. Kjenne biologiske
og økologiske egenskaper hos de viktigste skadegjørerne i grøntanlegg. Lage bekjempelsesstrategier for skadegjørere
ved etablering og vedlikehold av grøntanlegg. Velge plantevernstrategier som er i tråd med generelle holdninger for
plantevern, med vekt på offentlige grøntanlegg.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Tre timer skriftlig eksamen teller 60% av karakteren, herbarium 30% og øvelsejournal 10% . Alle deler må
være bestått.

PLV320  Plant Pathology in a Changing World
Plantepatologi i en verden i forandring
Credits: 5 Language:  English
Staff/institute: Anne Marte Tronsmo/ IPM
Teachers: Jonathan Yuen, Annika Djurle and Dan F. Jensen, SLU, Sweden. Lisa Munk ans David B. Collinge, Faculty
of Life Sciences (LIFE), Copenhagen University, Denmark. Minna Pirhonen, Faculty of Agriculture and Forestry (HU-
AF),University of Helsinki, Finland. The course is part of the Nordic MSc programme in Plant Pathology.
Start term: August block
Terms: August block  
Mandatory activities: Attendance and participation in all course activities.
Prerequisites:  A first degree (bachelors or candidate degree) in biology or closely related field: Equivalent to 180
ECTS including 90 ECTS in Biology/life science/ or as an alternative: Equivalent to 120 ECTS including 60 ECTS in
Biology/life science of which at least 5 ECTS each of plant physiology, microbiology,genetics and floristic and faunistic
are part of the 60 ECTS.
Credit reduction: Perhaps some overlap with PLV220. No credit reduction.
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Type of course: Lectures ca 25 h. Seminars ca 10 h. Exercises ca 20 h. Project/group work ca 15h. Excursions ca 30 h.
Contents: The content may be tailored to the interests and needs of the individual student. In lectures and seminars the
scientific basis of plant pathology is explained, particularly the impact of plant disease on mankind from a historical
perspective. Seminars and group discussions cover basic terminology and philosophy of the science of plant pathology,
and give perspectives on plant disease management. Career opportunities are discussed with local guest lecturers. In
field and laboratory exercises the students will study plant diseases from a field perspective. The students observe
disease symptoms and signs, collect material for subsequent laboratory exercises, and are introduced to basic laboratory
methods used in plant pathology. Exercises are production-oriented. Link to Norpath\'s homepages:http://www.nova-
university.org/NorPATH/index.htm
Learning outcomes: The main objective of the course is to both deepen and broaden knowledge in plant pathology from
a societal perspective. On completion of the course, students will be able to - give an account of the key concepts of plant
pathology, - describe the social impact of plant disease and its relevance for society - be familiar with methods to address
plant pathological questions in a scientific manner - discuss plant disease management from different perspectives with
respect to international trade, climate change, and sustainable production. This course is an introductory course to the
NorPATH programme and additional goals include development of individual study plans, both possibilities for thesis
subjects and locations, as well as conveying knowledge about the possible career opportunities in plant pathology
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: Pass/Fail
Assessment methods: Assessment is based on the student\'s reports, seminars and presentations in plenum.

PLV321  Plant Pathology
Plantepatologi
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: Anne Marte Tronsmo/ IPM
Teachers: Anne Marte Tronsmo, Arne Stensvand, May Bente Brurberg
Start term: Autumn parallel
Terms: Autumn parallel  
Mandatory activities: Lab practicals, Lab journal, reports from assignments,literature report, term paper
Prerequisites:  Bachelor level courses in plant physiology,microbiology, genetics and chemistry (BOT130, BIO130,
BIO120 og KJM100) is absolutely necessary. Basic plant pathology (plant pathology part of PLV200) will be an
advantage.
Credit reduction: 
Type of course: Lectures: 2-4 h per week Literature seminars: 1h per week Practicals: 2-4 h per week Total 6 h per week
Contents: Content: The biology and life style of plant pathogens. How they can be isolated and cultivated. Disease
cycle: Survival, dispersal, infection, disease development. Which weapons do pathogens have? Disease physiology.
How plants defend themselves against pathogens. The gene for gene theory. Development of plant disease epidemics.
Principles for disease control. Ecological aspects of plant diseases and their control methods. National and international
plant health legislation. Structure: Theoretical overview of the different topics will be presented in lectures. Lab.
practicals and assignment for self study are aiming at giving experience and in depth understanding of the different
topics. A limited number of diseases will be selected for \'Case studies\', where several topics and aspects kan be
illustrated in one singel host-pathogen system. In addition there will be weekly literature seminars,through which the
students will be able improve their ability to critical reading. Through the term paper, the students have the possibility to
specialise in one particular area or topic (molecular plant pathology or epidemiology).
Learning outcomes: Knowledgwe: Shall understand: - The biology of importent viruses,viroids, bacteria, phytoplasma,
oomycetes and fungi that are causing plant diseases. - Methods for identification and diagnosis (both classica and
molecular) - Host-pathogen interactions, at both cell level and population level. Skills: Shall be able to: - Employ the
knowledge for developing strategies for plant disease management. - Evaluate how epidemics develop and advice on risk
managemnet. Competence: Shall be able to: - Evaluate envioronmental and social consequences of plant diseses and the
strategies to combat the diseses. - Stay updated on plant diseases threatening our culivated plants. - Critically evaluate
published literature in this area
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Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: A-F
Assessment methods: Final oral exam (counts 50%) Term paper (counts 20%) Reports and journal (count 30%)

PLV330  Samspill mellom planter og insekter
Insect-Plant Relationsships
Studiepoeng: 5 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Arild Andersen/ IPM
Medvirkende lærere: 
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Emnet tilbys:  År med partall
Obligatoriske aktiviteter: Deltagelse på øvelser og seminarer Innlevering av semesteroppgave
Forutsatte forkunnskaper:  PLV 200
Overlapping og studiepoengreduksjon: Ingen
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: ca. 30 timer Øvelser: ca.2 timer Seminar: ca. 10 timer
Innhold:  Ulike deler av samspillet mellom planter og herbivore dyr vil bli gjennomgått i forelesninger. Det gjelder blant
annet betydningen av ulike kjemiske stoffer som forekommer i plantene, og adferdsmessige reaksjoner hos insekter på de
ulike stoffene. Dessuten vil to spesielt viktige temaer i nordisk entomologi tas opp, nemlig overvintring og migrasjon hos
insekter. Studentene skal fordype seg i ett emne i semesteroppgaven.
Læringsutbytte: Studentene har en forståelse av det kompliserte samspillet som eksisterer både biologisk og kjemisk
mellom planter på den ene siden og herbivore dyr og deres naturlige fiender på den andre siden.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Muntlig eksamen teller 80%, semsteroppgave teller 20%. Begge deler må være bestått.

PLV340  Ugras - biologi og samspill med kulturvekster
Weed Biology and Weed-Crop Relationships
Studiepoeng: 5 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Lars Olav Brandsæter/ IPM
Medvirkende lærere: Therese With Berge, Kirsten Semb Tørresen
Emnet tilbys første gang: VÅR  2013
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Emnet tilbys:  År med oddetall
Obligatoriske aktiviteter: Øvelser, semesteroppgave og seminar
Forutsatte forkunnskaper:  Generelt bachelor i biologiske fag, herunder PLV200 eller PLV210
Overlapping og studiepoengreduksjon: .
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: ca 30 timer Øvelser: ca 10 timer Seminar: ca 10 timer
Innhold:  I forelesninger vil kunnskap om biologien til grupper av ugras og enkeltugras gjennomgåes. En viktig del
av undervisningen vil være på hvordan ulike spesifikke tiltak påvirker de forskjellige ugras på en artsspesifikk måte,
og hvordan ulike tiltak påvirker konkurranseen mellom ugras og kulturplante. En del av emnet vil gjennomføres som
semesteroppgave.
Læringsutbytte: Kunnskaper: - Kunnskap om biologien til ulike grupper av ugras (eks. ettårige, flerårige) med spesiel
fokus på utvalgte ugrasarter og forskjeller i livssyklus mellom og innen biologisk ugrasgruppe. - Forståelse for hvordan
og hvorfor ulike direkte og forebyggende tiltak har forskjellig effekt på ulike ugrasarter. - Ha forståelse for hvordan
ulike tiltak påvirker konkurranseforholdet mellom ugras og kulturplante. - Forstå prinsippene for samspill ugras-
kulturplante, herunder både konkurranse og allelopati (\'kjemisk samspill\') - Kunnskap om innovative, behovsrelaterte
tiltak. Ferdigheter: - Skal kunne anvende sin kunnskap til å utarbeide gode tiltak/strategier mot ulike ugras i forskjellige
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situasjoner Generell kompetanse: - Sette tiltak mot ugras inn i en større sammenheng hvor også andre viktige
målsetninger tas med i betraktning.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Muntlig eksamen teller 60%, semesteroppgave 20% og øvelser 20%. Alle deler må være bestått.

PLV420  NOVA PhD-Course in Plant Pathology
NOVA PhD -kurs i plantepatologi
Credits: 5 Language:  English
Staff/institute: Anne Marte Tronsmo/ IPM
Teachers: 2013 April 14-20. Sweden. Organiser is Professor 2014 Denmark, KU. Organiser Professor David Collinge.
2015 Norway, UMB 2016 Finland HU International guest teachers
Start term: Spring parallel
Terms: Spring parallel  June block  
Mandatory activities: Active participation in the intensive course. Participation in dicussion groups. Abstract and
presentation of lecture or poster.
Prerequisites:  Master degree that qualifies for enrollment as a PhD student in Plant Pathology. Basic courses in Plant
Pathology and Microbiology.
Type of course: 7 full days of intensive course. 70 hours: Lectures, discussions, lab. practicals demonstrations.
Literature study and discussions before the course: 50 hours (discussion groups arranged in each country). Preparation of
the students own presentation and evaluation of the presentation: 30 hours.
Contents: See description on the NOVA home page: http://www.nova-university.org
Learning outcomes: See description on the NOVA home page
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: Pass/Fail
Assessment methods: Contribution and performance in discussions are assessed by Nordic teachers. Content and
presentastion of poster or oral presentation are assessed by a group of international and Nordic teachers.

PPDA400A  Diskursanalyse av skolefagenes praksiser
Discourse Analysis of School Subjects Practices
Studiepoeng: 5 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Erik Knain/ IMT
Medvirkende lærere: Professor Leif Östman, Uppsala Universitet
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  Januarblokk  Vårparallell  
Emnet tilbys:  Annet - Ved behov
Obligatoriske aktiviteter: Deltakelse på 3 seminar dager
Forutsatte forkunnskaper:  generell kjennskap til kvalitativ forskningsmetode på masternivå
Overlapping og studiepoengreduksjon: Med innlevert paper teller kurset som 5 stp. (PPD400A) Uten innlevert paper
teller kurset som 2 stp. (PPD400B)
Strukturert undervisningstid: 20 timer
Innhold:  Kurset vil bygge på både pragmatiske og sosialsemitiske perspektiver i analyse av både ansikt-til-
ansikt interaksjon i klasserommet (læring som endring i diskurs) og på verdier og normer som virker styrende i
utdanningsdiskursr. Interaksjon mellom personlige, mellompersonlige og institutsjonelle rammer og nivåer av analyse vil
bli vektlagt. Gjennom praktiske øvelser og
Læringsutbytte: Deltakerne skal få innsikt på avansert nivå i sentrale begreper og teori om diskursanalyse fortrinnsvis
gjennom metoder basert på pragmatisk og sosialsemiotisk språkteori. Studentene skal få øvelse i å anvende sentrale
begreper og teori på data i egne PhD prosjekter. De skal kunne vurdere hensiksmessigheten av diskursanalyse i forskning
og delta i diskusjoner i det utdanningsvitenskapelige forskningsfeltet knyttet til diskursanalyse.



Emnebeskrivelser - 510

Eksamensform: Avsluttende Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Paper maks 5000 ord hvor studenter bruker metoder på data i eget PhD prosjekt

PPDA400B  Diskursanalyse av skolefagenes praksiser
Discourse Analysis of School Subjects Practices
Studiepoeng: 2 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Erik Knain/ IMT
Medvirkende lærere: Professor Leif Östman, Uppsala Universitet
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  Januarblokk  Vårparallell  
Emnet tilbys:  Annet - Ved behov
Obligatoriske aktiviteter: Deltakelse på 3 seminar dager
Forutsatte forkunnskaper:  generell kjennskap til kvalitativ forskningsmetode på masternivå
Overlapping og studiepoengreduksjon: Med innlevert paper teller kurset som 5 stp. (PPD400A) Uten innlevert paper
teller kurset som 2 stp. (PPD400B)
Strukturert undervisningstid: 20 timer
Innhold:  Kurset vil bygge på både pragmatiske og sosialsemitiske perspektiver i analyse av både ansikt-til-
ansikt interaksjon i klasserommet (læring som endring i diskurs) og på verdier og normer som virker styrende i
utdanningsdiskursr. Interaksjon mellom personlige, mellompersonlige og institutsjonelle rammer og nivåer av analyse vil
bli trukket inn i kurset.
Læringsutbytte: Deltakerne skal få innsikt på avansert nivå i sentrale begreper og teori om diskursanalyse fortrinnsvis
gjennom metoder basert på pragmatisk og sosialsemiotisk språkteori. Studentene skal få øvelse i å anvende sentrale
begreper og teori. De skal kunne vurdere hensiksmessigheten av diskursanalyse i forskning og delta i diskusjoner i det
utdanningsvitenskapelige forskningsfeltet knyttet til diskursanalyse.
Eksamensform: Avsluttende Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: -

PPFD300  Fagdidaktikk i realfag
Science Education
Studiepoeng: 30 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Edvin Østergaard/ IMT
Medvirkende lærere: Aksel Hugo, Erik Knain, Astrid Sinnes, Nina Arnesen, Birgitte Bjønness, Solveig
Strangstadstuen, Margrethe Naalsund m.fl.
Startperiode: Augustblokk
Perioder: Etter behov
Obligatoriske aktiviteter: Fire obligatoriske aktiviteter: elevsamtale, to didaktiske fordypningsoppgaver og
sikkerhetskurs (den siste med unntak for dem med kun matematikkdidaktikk).
Forutsatte forkunnskaper:  Emnet er for lærerstudenter som har undervisningskompetanse i realfagene (naturfag,
matematikk, biologi, fysikk, geologi og/eller kjemi).
Strukturert undervisningstid: Emnet består av til sammen 6 samlinger à 4 eller 5 dager fordelt over to semestre.
Innhold:  Temaer: Skole og læring for bærekraftig utvikling. Planlegging, gjennomføring og vurdering av læring i
realfagene med støtte i fagdaktiske prinsipper og teorier. Fenomenbasert undervisning. Utforskende arbeidsmåter.
Uformell og formell vurdering av kompetanse og grunnleggende ferdigheter. Begrepslæring og representasjonsformer i
faget. Yrkesretting av realfagene. De didaktiske prinsippene induktiv læring og erfaringslæring.
Læringsutbytte: Kunnskap Kandidaten - har inngående realfagdidaktisk kunnskap rettet mot trinn 8-13 - har solid
forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet - har inngående kunnskap om og
evne til å holde seg oppdatert på gjeldende lov- og planverk for læreryrket - har bred kunnskap om læringsstrategier,
læringsarenaer og arbeidsmetoder relatert til realfagets/-fagenes egenart Ferdigheter Kandidaten - kan planlegge,
gjennomføre og vurdere undervisning vha. forsknings- og erfaringsbasert kunnskap - kan lede tverrfaglige
læringsprosesser i sammensatte problemstillinger - kan lede og legge til rette for undervisningsforløp som fører til
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gode faglige, fagdidaktiske og sosiale læringsprosesser - kan identifisere og arbeide systematisk med grunnleggende
ferdigheter - kan bruke varierte arbeidsmetoder, differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldende
læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø - kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere
og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over
egen læring - kan kritisk vurdere fagets rolle i samfunnet og omsette dette i egen undervisning Generell kompetanse
Kandidaten - kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og skolens
utvikling - kan kritisk reflektere over faglige, verdimessige og politiske spørsmål, særlig knyttet til utdanning for
bærekraftig utvikling - kan formidle realfagdidaktiske problemstillinger på et avansert nivå - kan bygge relasjoner til
elever, kollegaer og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket
Eksamensform: Avsluttende Muntlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Muntlig eksamen.

PPFD301  Fagdidaktikk i realfag - LUN
Science Education - LUN
Studiepoeng: 25 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Astrid Tonette Sinnes/ IMT
Medvirkende lærere: Erik Knain, Birgitte Bjønness,Margrethe Naalsund m.fl.
Startperiode: Augustblokk
Perioder: Etter behov
Obligatoriske aktiviteter: Tre obligatoriske aktiviteter: en elevsamtale, sikkerhetskurs og en fagdidaktisk
fordypningsoppgave som tar utgangspunkt i gjennomført undervisning i praksisopplæringen.
Forutsatte forkunnskaper:  Emnet er obligatorisk for studenter tatt opp til studieprogrammet LUR og det tilbys i 7. og
8. semester. Dette emnet forutsetter at studenten også har tatt PPXP100-LUR og tar PPRA301-LUR og PPPE301-LUR i
tillegg til emnegrupper i realfag.
Overlapping og studiepoengreduksjon: Studiepoengsreduksjon av PPFD300 med 5 sp dersom emnet går inn i LUR.
Strukturert undervisningstid: Emnet vil bli undervist i samlinger fordelt gjennom hele studieåret.
Innhold:  Temaer som vil bli belyst: Skole og læring for bærekraftig utvikling #Hva er realfagundervisning? # Hva
er læring i realfag?# Arenaer og metoder for læring i realfag #Etiske aspekter i naturvitenskapene og i naturfagene
#Ungdom møter naturvitenskapen.
Læringsutbytte: Kunnskap Kandidaten - har inngående realfagdidaktisk kunnskap rettet mot trinn 8-13 - har solid
forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet - har inngående kunnskap om og
evne til å holde seg oppdatert på gjeldende lov- og planverk for læreryrket - har bred kunnskap om læringsstrategier,
læringsarenaer og arbeidsmetoder relatert til realfagets/-fagenes egenart Ferdigheter Kandidaten - kan planlegge,
gjennomføre og vurdere undervisning vha. forsknings- og erfaringsbasert kunnskap - kan lede tverrfaglige
læringsprosesser i sammensatte problemstillinger - kan lede og legge til rette for undervisningsforløp som fører til
gode faglige, fagdidaktiske og sosiale læringsprosesser - kan identifisere og arbeide systematisk med grunnleggende
ferdigheter - kan bruke varierte arbeidsmetoder, differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldende
læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø - kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere
og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over
egen læring - kan kritisk vurdere fagets rolle i samfunnet og omsette dette i egen undervisning Generell kompetanse
Kandidaten - kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og skolens
utvikling - kan kritisk reflektere over faglige, verdimessige og politiske spørsmål, særlig knyttet til utdanning for
bærekraftig utvikling - kan formidle realfagdidaktiske problemstillinger på et avansert nivå - kan bygge relasjoner til
elever, kollegaer og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket
Eksamensform: Avsluttende Muntlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Muntlig prøve.

PPFD302  OFA Fagdidaktikk i realfag 1
OFA Science Didactics
Studiepoeng: 15 Språk: Norsk
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Emneansvarlig/institutt: Edvin Østergaard/ IMT
Medvirkende lærere: Aksel Hugo, Erik Knain, Astrid Sinnes, Nina Arnesen, Birgitte Bjønness, Solveig
Strangstadstuen m.fl.
Startperiode: Augustblokk
Perioder: Augustblokk  Januarblokk  Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: To obligatoriske aktiviteter: elevsamtale og sikkerhetskurs.
Forutsatte forkunnskaper:  Emnet er for lærerstudenter som har undervisningskompetanse i realfagene (naturfag,
matematikk, biologi, fysikk, geologi og/eller kjemi).
Strukturert undervisningstid: Emnet består av til sammen 3 samlinger à 4 eller 5 dager fordelt over høstsemesteret.
Innhold:  Skole og læring for bærekraftig utvikling. Planlegging, gjennomføring og vurdering av læring i realfagene
med støtte i fagdaktiske prinsipper og teorier. Fenomenbasert undervisning. Utforskende arbeidsmåter. Uformell og
formell vurdering av kompetanse og grunnleggende ferdigheter. Begrepslæring og representasjonsformer i faget.
Yrkesretting av realfagene. De didaktiske prinsippene induktiv læring og erfaringslæring.
Læringsutbytte: Studenten skal kunne legge til rette for og begrunne undervisning og læring i realfag med støtte i
fagdidaktiske prinsipper, teorier og egne erfaringer. For mer informasjon: Se Rammeplan for PPU og Fagplan for PPU,
UMB.
Eksamensform: Avsluttende Karakterregel: A-F
Eksamen: Fagdidaktisk oppgave

PPFD303  OFA Fagdidaktikk 2
OFA Science Didactics 2
Studiepoeng: 15 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Edvin Østergaard/ IMT
Medvirkende lærere: Aksel Hugo, Erik Knain, Astrid Sinnes, Nina Arnesen, Birgitte Bjønness, Solveig
Strangstadstuen m.fl.
Startperiode: Augustblokk
Perioder: Etter behov
Obligatoriske aktiviteter: To obligatoriske aktiviteter: en didaktiske fordypningsoppgaver og sikkerhetskurs (den siste
med unntak for dem med kun matematikkdidaktikk).
Forutsatte forkunnskaper:  Emnet er for lærerstudenter som har undervisningskompetanse i realfagene (naturfag,
matematikk, biologi, fysikk, geologi og/eller kjemi).
Strukturert undervisningstid: Emnet består av til sammen 3 samlinger à 4 eller 5 dager fordelt over semesteret.
Innhold:  Temaer: Skole og læring for bærekraftig utvikling. Planlegging, gjennomføring og vurdering av læring i
realfagene med støtte i fagdaktiske prinsipper og teorier. Fenomenbasert undervisning. Utforskende arbeidsmåter.
Uformell og formell vurdering av kompetanse og grunnleggende ferdigheter. Begrepslæring og representasjonsformer i
faget. Yrkesretting av realfagene. De didaktiske prinsippene induktiv læring og erfaringslæring.
Læringsutbytte: Studenten skal kunne legge til rette for og begrunne undervisning og læring i realfag med støtte i
fagdidaktiske prinsipper, teorier og egne erfaringer. For mer informasjon: Se Rammeplan for PPU og Fagplan for PPU,
UMB.
Eksamensform: Avsluttende Muntlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Muntlig eksamen

PPFO301  Innføring i pedagogiske forskningsmetoder
Introduction to Pedagogical Research Methods
Studiepoeng: 15 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Edvin Østergaard/ IMT
Medvirkende lærere: Edvin Østergaard, Margrethe Naalsund, Sigrid Gjøtterud, Erik Knain, Torger Gillebo m.fl.
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Deltakelse på samlinger, samt innlevering og godkjenning av første oppgave.
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Forutsatte forkunnskaper:  Emnet forutsetter undervisningskompetanse i realfag, samt gjennomført lærerutdanning.
Strukturert undervisningstid: Fem samlinger à en dag. I tillegg møtes studentene minst en dag felles med kurset
PPUT301.
Innhold:  Forskningsmetoder forutsetter en innsikt i både det virksomhetsområde som forskningen dreier seg om og
i forskerens deltagende rolle og faglige tilnærming. I emnet vil fenomenologi introduseres som redskaper for å kunne
sette deltakernes forskningstema i en meningsfull sammenheng. I et fenomenologisk-hermeneutisk perspektiv vil emnet
fokusere på kvalitative og kvantitative pedagogiske metoder som et redskap for å beskrive og analysere fenomener i
verden og for å forstå egne kunnskaper og verdier. Aktuelle temaer er: pedagogisk forskningsmetode som forskningsfelt,
fenomenologi, case-studiemetodikk, aksjonsforskning, metoder som intervjuer, spørreskjema, diskursanalyse og
videoanalyse.
Læringsutbytte: Etter gjennomført emne har kandidaten et grunnlag for å bruke pedagogisk forskningsmetodikk i
egen masteroppgave. Mer spesifikt gjelder&amp;#8230; &amp;#8230; innen KUNNSKAP: Kandidaten har inngående
kunnskap om forskningsmetodiske problemstillinger relatert til faglige, pedagogiske og fagdidaktiske spørsmål.
&amp;#8230; innen FERDIGHET: Kandidaten har inngående kunnskap om relevant metodelitteratur og kan anvende
denne i eget profesjonsrelatert forskningsprosjekt. Kandidaten kan på et selvstendig og faglig grunnlag varierte metoder
fra forskning og faglig utviklingsarbeid til å differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldende læreplanverk.
&amp;#8230; innen GENERELL KOMPETANSE: Kandidaten kan kritisk reflektere over faglige og forskningsetiske
problemstillinger.
Eksamensform: Avsluttende Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Essay (andre oppgave)

PPFY300  Fagdidaktikk i realfag, yrkesdidaktikk i naturbruk
Education in Science and Natural Resource Management
Studiepoeng: 30 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Solveig Strangstadstuen/ IMT
Medvirkende lærere: B. Bjønness. E. Østergaard, S. Gjøtterud, E. Krogh, A. Hugo, E. Knain, A. Sinnes.
Startperiode: Augustblokk
Perioder: Etter behov
Obligatoriske aktiviteter: Fire obligatoriske aktiviteter. Samtale med elev. To skriftlige oppgaver (individuelle og
gruppebaserte) og sikkerhetskurs.
Forutsatte forkunnskaper:  Emnet er for lærerstudenter som har undervisningskompetanse i minst ett fag i hver av
følgende to grupper: 1. Naturfag, matematikk, biologi, fysikk , geologi og/eller kjemi. 2. Programfag i studieretningen
for naturbruk i videregående opplæring.
Strukturert undervisningstid: Emnet består av til sammen 6 samlinger.
Innhold:  Temaer: Planlegging, gjennomføring og vurdering av læring med støtte i lovverk, læreplaner og didaktisk
relasjonstenkning. Sentral er utforskende arbeidsmåter, fenomenbasert og virksomhetsbasert læring, uformell og formell
vurdering av kompetanse og grunnleggende ferdigheter. Det samme gjelder begrepslæring og representasjonsformer i
faget. Allmennretting av yrkesfag og yrkesretting av allmennfag. Induktiv og erfaringsbasert læring.
Læringsutbytte: KUNNSKAP Kandidaten - har kunnskap om gjeldende lovverk og styringsdokumenter som er
relevante for profesjons- og yrkesutøvelsen - har bred kunnskap om realfaget, yrkesfaget, fag-/ yrkesdidaktikk,
arbeidsmetoder/verktøy og prosesser som er relevante for profesjons- og yrkesutøvelsen - kan se opplæringen og
yrkesutøvelsen i et historisk , nåtidig og framtidsperspektiv md særlig henblikk på realfagets og naturbrukfagets
rolle i utdanning for bærekraftig utvikling - har kunnskap om skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og det
helhetlige opplæringsløpet fra ungdomstrinnet til endt fag- eller yrkesopplæring (8 -13 trinn) - kjenner til forsknings-
og utviklingsarbeid med relevans for lærerprofesjonen innenfor yrkesfaglige området, og kan oppdatere sin kunnskap
innenfor fagområdet FERDIGHETER Kandidaten - kan anvende sine realfaglige/yrkesfaglige, fag-/yrkesdidaktiske
og teknologiske kunnskaper - kan planlegge, begrunne, gjennomføre, lede, vurdere og dokumentere relevant fag-og
yrkesopplæring tilpasset elevenes/lærlingenes behov - kan identifisere og arbeide systematisk med grunnleggende
ferdigheter, herunder didaktisk bruk av digitale verktøy - kan vurdere og dokumentere elevers læring og utvikling, gi
læringsfokuserte tilbakemeldinger og bidra til at elevene/lærlingene kan reflektere over egen læring - kan orientere seg
i faglitteraturen og forholde seg kritisk til informasjonskilder og eksisterende teorier knyttet til ungdomstrinnet og fag-
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og yrkesopplæring (8-13.trinn) - behersker relevante arbeidsprosesser, verktøy, teknikker og uttrykksformer, og kan
reflektere over egen yrkesutøvelse og justere denne under veiledning - kan legge til rette for læreprosesser i faglige
samarbeidende fellesskap og veilede og bli veiledet i disse GENERELL KOMPETANSE Kandidaten - har innsikt i
relevante faglige og yrkesetiske problemstillinger og kan formidle sentralt fagstoff på norsk både skriftlig, muntlig og
gjennom andre dokumentasjonsformer - Kan via faglig innsikt, engasjement og formidlingsevne motivere for elevenes/
lærlingenes læring, fag-/yrkesstolthet og fag-/yrkesidentitet - kan analysere egne behov for kompetanseheving og ha
endrings- og utviklingskompetanse for å møte framtidens behov i skole, arbeids- og samfunnsliv - kan legge til rette for
læring og utvikling i lokale og/eller regionale samarbeids- og naturbaserte læringsareanaer. - kan bygge gode relasjoner
til elever/lærlinger og skape konstruktive og inkluderende læringsmiljø - kan bygge gode relasjoner til og samarbeide
med foresatte og andre aktuelle samarbeidspartnere
Eksamensform: Avsluttende Muntlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Muntlig prøve.

PPPE300  Pedagogikk
Pedagogy
Studiepoeng: 30 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Gudrun Jonsdottir/ IMT
Medvirkende lærere: S.Gjøtterud, K.Omholt, S. Strangstadstuen, H. Lefdal, E. Krogh
Startperiode: Augustblokk
Perioder: Etter behov
Obligatoriske aktiviteter: Pedagogisk utviklingsprosjekt (gruppe)
Forutsatte forkunnskaper:  Emnet er for alle som har undervisningskompetanse i realfag (naturfag, biologi, fysikk,
geologi, kjemi og/eller matematikk) og/eller i programfag i studieretning for naturbruk. Gode norskkunnskaper, muntlig
og skriftlig, er påkrevd.
Strukturert undervisningstid: Emnet består av tre samlinger i semesteret, hver på omlag en uke, i alt seks samlinger.
Deler av samlinger foregår via nettet. Et utviklingsprosjekt utgjør en vesentlig del av arbeidet i emnet.
Innhold:  Temaer som læring, sosialisering, danning, likeverd, klasseledelse, kommunikasjon, gruppepsykologi,
samarbeid, veiledning, konflikthåndtering, yrkesetikk, tilpasset opplæring, utdanningens formål og utvikling diskuteres
og belyses med relevant teori og empiri. Temaene skal sammen med et pedagogisk utviklingsprosjekt og praksis
bidra til å utvikle etisk kompetanse, didaktisk kompetanse, utviklingskompetanse i faglige fellesskap og i skolen som
organisasjon. Disse kompetanseområdene relateres til studentens faglige kompetanse.
Læringsutbytte: Profesjonskunnskap. Kandidaten: - har solide perspektiver på danning, utdanning, utvikling og læring,
demokrati og likeverd - har inngående kunnskap om sosialisering og etnisitet, - har kunnskap om sammenhenger mellom
individuelle, sosiale og kulturelle faktorer i arbeidet med tilpasset opplæring, likeverd og frafallsproblematikk - har
solide kunnskaper om ulike former for vurdering - har perspektiver på sammenhenger mellom utdanningshistorie,
-politikk og skolens og læreren rolle i samfunnet. - har bred kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling
i ulike sosiale og flerkulturelle sammenhenger - har kunnskap om ungdom i vanskelige situasjoner og om deres
rettigheter Profesjonsutøvelse. Kandidaten: - kan analysere læreplaner og delta i lokalt læreplanarbeid og utvikle
egne planer basert på generelle mål for opplæringen, lokale og individuelle behov - kan lede, veilede og motivere
enkelt elever, og skape konstruktive, meningsfylte og inkluderende læringsmiljø - kan bygge relasjoner, kommunisere
og samarbeide med elever, kolleger, foresatte, øvrige samarbeidsinstanser for skoleverket - kan reflektere over
og utvikle egen praksis i møte med elevens forutsetninger, interesser og behov med bakgrunn i ulike teoretiske
perspektiver Profesjonsutvikling. Kandidaten: - har solid kunnskap om lov- og planverk, skolens som organisasjon og
rammebetingelser og styringsstruktur -viser yrkesetisk holdning i møte med alle elever, foresatte og kolleger, og kan
fremme dialog, toleranse og respekt - kan reise problemstillinger, undersøke og drøfte disse kritisk i faglig fellesskap,
gjennom teoretisk og empirisk kunnskap og der igjennom bidra til utvikling og endring av egen praksis og av skolen -
kan bidra til analyse og diskusjon av utdanningspolitiske spørsmål og formål, i utvikling av demokratiske samfunn med
vekt på bærekraftig utvikling
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Individuelt pedagogisk refleksjonsnotat (40%). Muntlig prøve (60%).
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PPPE301  Pedagogikk-LUR
Pedagogy-LUR
Studiepoeng: 25 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Solveig Strangstadstuen/ IMT
Medvirkende lærere: Knut Omholt, Erling Krogh, Hans Erik Lefdal, Sigrid Gjøtterud, Gudrun Jonsdottir,
Startperiode: Augustblokk
Perioder: Etter behov
Obligatoriske aktiviteter: Pedagogisk utviklingsprosjekt, gruppebasert.
Forutsatte forkunnskaper:  Emnet er obligatorisk for studenter tatt opp til studieprogrammet LUR . Dette emnet
forutsetter at studenten har tatt PPXP100 og tar PPRA301 og PPFD301 i tillegg til emnegrupper i realfag.
Overlapping og studiepoengreduksjon: Studiepoengsreduksjon av PPPE300 med 5 sp dersom emnet går inn i LUR og
studenten har emnet PPXP 100.
Strukturert undervisningstid: Emnet består av tre samlinger i semesteret, hver på omlag en uke, i alt seks samlinger.
Deler av samlinger foregår via nettet. Et utviklingsprosjekt utgjør en vesentlig del av arbeidet i emnet.
Innhold:  Temaer som læring, sosialisering, danning, likeverd, klasseledelse, kommunikasjon, gruppepsykologi,
samarbeid, veiledning, konflikthåndtering, yrkesetikk, tilpasset opplæring, utdanningens formål og utvikling diskuteres
og belyses med relevant teori og empiri. Temaene skal sammen med et pedagogisk utviklingsprosjekt og praksis
bidra til å utvikle etisk kompetanse, didaktisk kompetanse, utviklingskompetanse i faglige fellesskap og i skolen som
organisasjon. Disse kompetanseområdene relateres til studentens faglige kompetanse.
Læringsutbytte: Profesjonskunnskap. Kandidaten: - har solide perspektiver på danning, utdanning, utvikling og læring,
demokrati og likeverd - har inngående kunnskap om sosialisering og etnisitet, - har kunnskap om sammenhenger mellom
individuelle, sosiale og kulturelle faktorer i arbeidet med tilpasset opplæring, likeverd og frafallsproblematikk - har
solide kunnskaper om ulike former for vurdering - har perspektiver på sammenhenger mellom utdanningshistorie,
-politikk og skolens og læreren rolle i samfunnet. - har bred kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling
i ulike sosiale og flerkulturelle sammenhenger - har kunnskap om ungdom i vanskelige situasjoner og om deres
rettigheter Profesjonsutøvelse. Kandidaten: - kan analysere læreplaner og delta i lokalt læreplanarbeid og utvikle
egne planer basert på generelle mål for opplæringen, lokale og individuelle behov - kan lede, veilede og motivere
enkelt elever, og skape konstruktive, meningsfylte og inkluderende læringsmiljø - kan bygge relasjoner, kommunisere
og samarbeide med elever, kolleger, foresatte, øvrige samarbeidsinstanser for skoleverket - kan reflektere over
og utvikle egen praksis i møte med elevens forutsetninger, interesser og behov med bakgrunn i ulike teoretiske
perspektiver Profesjonsutvikling. Kandidaten: - har solid kunnskap om lov- og planverk, skolens som organisasjon og
rammebetingelser og styringsstruktur -viser yrkesetisk holdning i møte med alle elever, foresatte og kolleger, og kan
fremme dialog, toleranse og respekt - kan reise problemstillinger, undersøke og drøfte disse kritisk i faglig fellesskap,
gjennom teoretisk og empirisk kunnskap og der igjennom bidra til utvikling og endring av egen praksis og av skolen -
kan bidra til analyse og diskusjon av utdanningspolitiske spørsmål og formål, i utvikling av demokratiske samfunn med
vekt på bærekraftig utvikling
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Individuelt pedagogisk refleksjonsnotat (40%). Muntlig prøve (60%).

PPRA300  Praksisopplæring
Teaching Practice
Studiepoeng: 0 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Hans Erik Lefdal/ IMT
Medvirkende lærere: M. Finstad, S. Strangstadstuen, S. Gjøtterud, Gudrun Jonsdottir, E. Krogh, A. Hugo, E.
Østergaard, E. Knain, A. Sinnes, B. Bjønness, Nina E. Arnesen mfl.
Startperiode: Augustblokk
Perioder: Etter behov
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Obligatoriske aktiviteter: Innlevering av plan for praksisopplæringsperioden innen fredag i første
praksisopplæringsuke. Innlevering av praksisrapport ved avsluttet praksisopplæringsperiode. Studenten anbefales å
skriver logger fra praksisopplæringen i løpet av hele studiet.
Forutsatte forkunnskaper:  Emnet forutsetter undervisningskompetanse i realfag (naturfag, biologi, fysikk, kjemi,
matematikk, geofag) og/eller i programfag i studieretning for naturbruk videregående opplæring.
Strukturert undervisningstid: Emnet består av 60 dager med veiledet praksisopplæring. Tid til individuell veiledning
skal omfatte 10 undervisningstimer pr. uke.
Innhold:  Emnet er tilpasset studenter som bor i alle deler av landet og forutsetter tilgang til datamaskin med internett-
tilkobling. Emnet består av 60 dager med veiledet praksisopplæring i undervisning og skole. I disse ukene planlegger,
gjennomfører og vurderer studenten sin praksisopplæring i samarbeid med praksislærere. Praksisopplæringen skal
fordeles i perioder gjennom hele studiet, og det er ønskelig at praksisopplæringen skjer i samme klasse over lengre
tid (minimum 20 dager). For studenter som har hoveddelen av sin praksisopplæring ved egen arbeidsplass, er kravet
at minst fire uker relevant praksisopplæring skal knyttes til en annen opplæringsinstitusjon enn den studenten selv
arbeider ved. Veiledet praksisopplæring kan kun skje i virksomheter/institusjoner som PPU kvalifiserer for. Minst
seks uker av praksisopplæringen skal foregå i skolen. All praksisopplæring skal skje i autentiske yrkessituasjoner med
elever. Praksisopplæringen skal knyttes til fag/yrker studenten har undervisningskompetanse i. All praksisopplæring
skal planlegges og godkjennes. I løpet av utdanningen får studentene besøk av lærere fra UMB inntil to ganger. Under
besøket skal studentens utvikling som lærer synliggjøres, i tillegg til gjensidig informasjon mellom skole/praksissted og
utdanningsinstitusjon.
Læringsutbytte: Studentene skal ha læringsutbytte innen områdene pedagogikk og fag-/ yrkesdidaktikk både teoretisk
og praktisk. Studentene skal ha utviklet kompetanser for utdanning for bærekraftig utvikling Kunnskap Kandidaten
- har inngående fag-/yrkesdidaktisk og pedagogisk kunnskap rettet mot trinn 8-13 - har solid forståelse for skolens
mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet - har inngående kunnskap om og evne til å holde seg oppdatert
på gjeldende lov- og planverk for læreryrket - har solid kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling og læring
i ulike sosiale og kulturelle kontekster - har bred kunnskap om læringsstrategier, læringsarenaer og arbeidsmetoder
relatert til fagets egenart Ferdigheter Kandidaten - kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning basert på
forsknings- og erfaringsbasert kunnskap - kan lede tverrfaglige læringsprosesser i sammensatte problemstillinger - kan
lede og legge til rette for undervisningsforløp som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser - kan bruke varierte
arbeidsmetoder, differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape motiverende
og inkluderende læringsmiljø - kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi
læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring - kan kritisk vurdere skolens
samfunnsmessige rolle og verdier og omsette dette i egen undervisning Generell kompetanse Kandidaten - kan med
stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og skolens utvikling - kan kritisk
reflektere over faglige, etiske og politiske spørsmål, særlig knyttet til utdanning for bærekraftig utvikling - kan formidle
pedagogiske og fag-/yrkesdidaktiske problemstillinger på et avansert nivå - kan bygge relasjoner til elever, kollegaer og
foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket - kan stimulere til refleksjon og samarbeid om og
utvikling av læring og undervisning i reelle yrkessituasjoner.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Praksisopplæringen er på til sammen 60 dager som en integrert del av studiet. Praksislærere/praksisskole
har hovedansvaret for vurderingene av praksisopplæringen, mens Seksjon for læring og lærerutdanning - IMT står for
den avsluttende vurderingen. Alle praksisperiodene må være vurdert til bestått for å få avsluttende praksisopplæring
vurdert til bestått. En praksisperiode defineres som den praksisopplæring studentene har på ett praksissted i løpet av ett
semester, minimum 20 dager på ett praksissted. Dersom studenten ikke består en praksisperiode, kan samme periode bare
gjennomføres en gang til.

PPRA301  Praksisopplæring-LUN
Teaching Practice-LUN
Studiepoeng: 0 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Hans Erik Lefdal/ IMT
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Medvirkende lærere: Astrid Sinnes, Solveig Strangstadstuen, Birgitte Bjønness, Margrete Finstad, Erik Knain, Nina,
E. Arnesen, Torger Gillebo, mfl.
Startperiode: Augustblokk
Perioder: Etter behov
Obligatoriske aktiviteter: Plan for praksis leveres innen fredag i første praksisopplæringsuke. Innlevering av
praksisrapport ved avsluttet praksisopplæringsperiode. Studentene skal også skrive logger fra praksisopplæringen.
Forutsatte forkunnskaper:  Emnet forutsetter undervisningskompetanse i realfag (naturfag, biologi, fysikk, kjemi,
matematikk, geofag) og bestått PPXP100 eller tilsvarende.
Strukturert undervisningstid: Emnet består av 85 dager med veiledet praksisopplæring. Tid til individuell veiledning
skal omfatte 10 undervisningstimer pr. uke.
Innhold:  Emnet består av 85 dager med veiledet praksisopplæring i undervisning og skole. I disse ukene planlegger,
gjennomfører og vurderer studenten sin praksisopplæring i samarbeid med praksislærer. Praksisopplæringen skal
fordeles i perioder, og det er ønskelig at praksisopplæringen skjer i samme klasse over lengre tid. Praksisopplæringen
skal knyttes til fag studenten har undervisningskompetanse i. All praksisopplæring skal planlegges og godkjennes. I løpet
av utdanningen får studentene besøk av lærere fra UMB inntil to ganger. Under besøket skal studentens utvikling som
lærer synliggjøres. Besøket skal også bidra til gjensidig informasjon mellom skole/praksissted og Seksjon for læring og
lærerutdanning om praksisorganisering og -veiledning.
Læringsutbytte: Studentene skal ha læringsutbytte innen områdene pedagogikk og fag-/ yrkesdidaktikk både teoretisk
og praktisk. Studentene skal ha utviklet kompetanser for utdanning for bærekraftig utvikling Kunnskap Kandidaten
- har inngående fag-/yrkesdidaktisk og pedagogisk kunnskap rettet mot trinn 8-13 - har solid forståelse for skolens
mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet - har inngående kunnskap om og evne til å holde seg oppdatert
på gjeldende lov- og planverk for læreryrket - har solid kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling og læring
i ulike sosiale og kulturelle kontekster - har bred kunnskap om læringsstrategier, læringsarenaer og arbeidsmetoder
relatert til fagets egenart Ferdigheter Kandidaten - kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning basert på
forsknings- og erfaringsbasert kunnskap - kan lede tverrfaglige læringsprosesser i sammensatte problemstillinger - kan
lede og legge til rette for undervisningsforløp som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser - kan bruke varierte
arbeidsmetoder, differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape motiverende
og inkluderende læringsmiljø - kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi
læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring - kan kritisk vurdere skolens
samfunnsmessige rolle og verdier og omsette dette i egen undervisning Generell kompetanse Kandidaten - kan med
stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og skolens utvikling - kan kritisk
reflektere over faglige, etiske og politiske spørsmål, særlig knyttet til utdanning for bærekraftig utvikling - kan formidle
pedagogiske og fag-/yrkesdidaktiske problemstillinger på et avansert nivå - kan bygge relasjoner til elever, kollegaer og
foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket - kan stimulere til refleksjon og samarbeid om og
utvikling av læring og undervisning i autentiske yrkessituasjoner.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Praksisopplæringen er på til sammen 85 dager som en integrert del av studiet. Praksislærerne/praksisskolen
har hovedansvaret for vurderingene av praksisopplæringen, mens Seksjon for læring og lærerutdanning - IMT står for
den avsluttende vurderingen. Alle praksisperiodene må være vurdert til bestått for å få emnet vurdert til bestått. En
praksisperiode defineres som den praksisopplæring studentene har på ett praksissted i løpet av ett semester. Dersom
studenten ikke består en praksisperiode, kan samme periode gjennomføres bare en gang til.

PPUN400  Universitetspedagogikk for vitenskapelig ansatte
Teaching and Learning in Higher Education - Scientific Staff
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Knut Omholt/ IMT
Medvirkende lærere: Hans Erik Lefdal, Erik Knain, Mike Moulton, Solveig Strangstadstuen, Astrid Sinnes
Startperiode: Januarblokk
Perioder: Etter behov



Emnebeskrivelser - 518

Obligatoriske aktiviteter: Delta i minimum 80% av undervisningen. Gjennomføre øvinger i presentasjonsteknikk.
Overvære en kollegas undervisning og gi tilbakemelding på den, og selv ha en kollega til stede i en undervisningsøkt og
få kommentarer til den.
Forutsatte forkunnskaper:  Deltakere må ha undervisningserfaring fra universitet/høgskole. Deltakerne må ha en
vitenskaplig stilling.
Strukturert undervisningstid: 20 timer forelesning. 15 timer gruppearbeid. 20 timer seminarer/samtale. 15 timer
øvinger med veiledning.
Innhold:  Emnet tar opp sentrale læringsteorier knyttet til undervisning på høyskole-/universitetsnivå. Kurset er i stor
grad erfaringsbasert, og kunnskapen blir prøvd ut i handling, ved at deltakerne selv legger opp og gjennomfører egen
undervisning, under veiledning av hverandre og av lærerne.
Læringsutbytte: 
Eksamensform: Avsluttende Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Individuell skriftlig oppgave.

PPUT301  Fordypning i realfagsdidaktikk
Science and Technology in School and Society - LUN
Studiepoeng: 20 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Erik Knain/ IMT
Medvirkende lærere: Margrethe Naalsund, Astrid Sinnes, Erling Krogh, Sigrid Gjøtterud, med flere
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  Januarblokk  Vårparallell  Juniblokk  
Obligatoriske aktiviteter: Studenten skal holde et framlegg for en relevant målgruppe knyttet til sin masteroppgave
underveis i masterprosjektet, hvor det vektlegges at studenten er tydelig i problemstillingen for framlegget, går inn
i bakgrunnen for problemstillingen, viser relevante eksempler som kan problematiseres, og at det legges opp til
fruktbar dialog med deltakerne i seminaret. Framlegget får vurderingen bestått/ikke bestått. Deltakelse på seminarer er
obligatorisk, med inntil 20% fravær. Frister og nærmere innhold i de obligatoriske oppgavene bekjentgjøres ved kursstart
og på http://pput13.umb-sll.wikispaces.net/. Alle de tre obligatoriske oppgavene må være bestått.
Forutsatte forkunnskaper:  Studenter innen LUR studenter har fortrinnsrett, for disse forutsettes PPXP,
PPRA301, PPPE301 og PPFD301 i tillegg til emnegrupper i realfag. For andre enn LUR studenter forutsettes fullført
lærerutdanning i realfag. For studenter som tar master i naturbruk forutsettes relevant bachelorgrad og minst 1 års
relevant yrkespraksis.
Overlapping og studiepoengreduksjon: Emnet tilsvarer 10 studiepoeng hvis det tas samtidig med masteroppgaven.
Strukturert undervisningstid: Form og antall på felles samlinger vil avhenge av antall påmeldte og blir lagt fram ved
kursstart. Ved tre eller flere påmeldte vil deltakelse i seminarer være obligatorisk, tilsvarende omlag 55 timer. Det legges
ellers opp til at hoveddelen av emnet er lagt til høsthalvåret med to obligatoriske oppgaver , mens emnet i vårhalvåret vil
bestå av framlegg knyttet til studentenes masteroppgaver.
Innhold:  Kjernen i studiet er at studentene skal utvikle et selvstendig ståsted i realfagdidaktikk eller yrkesdidaktikk
i naturbruk gjennom studie av fagdidaktisk litteratur og skriftlige oppgaver hvor stoffet blir konkretisert og knyttet
til studentenes problemstillinger i kurset. Innledningsvis i kurset blir studenten knyttet til framtidig veileder i
masteroppgaven. I tillegg til emneansvarlig vil framtidig masteroppgaveveileder delta i veiledning i PPUT. Hvis tre
eller flere studenter er meldt opp i kurset vil undervisningen bestå av seminarer hvor studentene veksler på å legge
fram litteratur (valgt ut i samarbeid med emneansvarlig og veileder) og egne tekster knyttet til obligatoriske oppgaver.
Seminaret vil fungere som skrivegruppe for de obligatoriske oppgavene. Denne delen utgjør hovedtyngden av emnet
og vil foregå i høsthalvåret. I denne delen inngår to obligatoriske oppgaver som beskrevet nedenfor. Hensikten med
denne delen er å legge grunnen for studentens masteroppgave. I vårhalvåret vil emnet være en støtte for masteroppgaven
gjennom obligatoriske seminarer som omhandler studentenes masteroppgaver hvor studentene legger fram for hverandre.
Dette skal bidra til kompetanse i å formidle og kommunisere faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen på
et faglig avansert nivå.
Læringsutbytte: Studentene skal oppnå avansert kunnskap innenfor realfagdidaktikk eller yrkesdidaktikk naturbruk
og vitenskapelige problemstillinger innen disse fagområdene. Vider skal studentene utvikle inngående kjennskap til
litteratur som er sentral for arbeidet med masteroppgaven, og skal gi studentene trening i å anvende denne litteraturen
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til egne problemstillinger i fagdidaktisk eller yrkesdidaktisk FoU. Å finne fram til selvvalgt litteratur inngår. En sentral
kmopetanse vil være å utvikle riktig sitatteknikk, og å kunne diskutere og ta stilling til litteraturen. Det legges opp til
aktiv bruk av litteratur i forhold til egne tekster og som grunnlag for empiriske undersøkelser, og gjennom framlegg
og diskusjon skal studentene utvikle eget ståsted i realfagsdidaktikk. Emnet skal gi viktig bakgrunn for studentenes
masteroppgaver gjennom at de kan påbegynne arbeid med problemstillinger, litteratur og pilotundersøkelser i skolen.
Studentene skal få øvelse i og bevissthet om akademisk skriving som del av å utvikle kompetanse som kan bidra til både
kollegers og skolens faglige og organisatoriske utvikling.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Det er to oppgaver som skal leveres. Den første oppgaven er et essay som på bakgrunn av en valgt
problemstilling diskuterer utvalgt litteratur med særskilt blikk på å hente fram litteraturens argumentasjon. Den andre
opppgaven består i å utvikle en review av fagdidaktisk litteratur inn mot en problemformulering. Målet med begge
oppgavene er å utvikle kompetanser nært knyttet til å skrive masteroppgave: - Gi fordypning i relevante fagdidaktiske
problemstillinger - Søke og velge litteratur og teori for å belyse en problemstilling - Gjengi og anvende litteratur i teksten
med riktig sitatteknikk - Kunne kritisk vurdere litteraturen opp mot problemstillingen - Knytte litteraturen sammen i en
sammenhengende framstilling - Gi egen vurdering av litteraturen opp mot problemstillingen, besvare problemstillingen.
Den første oppgaven teller 40% for sluttkarakteren, den andre oppgaven teller 60%. Dette er samtidig vurderingskriter
for oppgaven, som får bokstavkarakter.

PPXP100  Ex. Paed.
Ex. Paed.
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Birgitte Bjønnes/ IMT
Medvirkende lærere: Astrid Sinnes, Solveig Strangstadstuen, Hans Erik Lefdal, Nina Arnesen og øvingslærere i
partnerskapsskoler.
Startperiode: Augustblokk
Perioder: Augustblokk  Høstparallell  Januarblokk  
Obligatoriske aktiviteter: Det er obligatorisk fremmøte på teorisamlinger, samt i praksisopplæringen. Det skal i
forbindelse med praksisen leveres en praksisrapport i august og en praksisrapport i januar. For å få godkjent emnet, er det
krav om minst 80% oppmøte på samlingene, godkjent praksisopplæring og godkjent praksisrapport.
Forutsatte forkunnskaper:  For elever før Kunnskapsløftet: Generell studiekompetanse + 2MX/2MY/3MZ +
3MX/3KJ/3BI/3FY/3NA/(2KJ + 3BT)/(2BI + 3BT) For elever etter Kunnskapsløftet: Generell studiekompetanse + R1/
(S1+S2) + Matematikk (R1+R2)/Fysikk(1+2)/Kjemi(1+2)/Biologi(1+2)/Informasjonsteknologi(1+2) /Geofag(1+2)/
Teknologi og forskningslære(1+2) UMB godkjenner også 3 NA
Overlapping og studiepoengreduksjon: PPFD300 5 stp. PPPE300 5 stp.
Strukturert undervisningstid: Blokker. Emnet består av 3 uker teorisamlinger. To uker samling i augustblokka og
en ukesamling i januarblokka. I tillegg vil det bli avholdt korte seminarer både i høst- og vårparallellen. I periodene
mellom samlingene skal lærere og studenter bruke informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for å skrive,
informere, veilede, levere inn oppgaver og kommunisere med de andre studentene, samt ha kontakt med biblioteker
og databaser. Praksisopplæring i emnet består av 15 dager med gruppebasert veiledet praksisopplæring. Fem
dager av praksisopplæringen gjennomføres i augustblokka, og 10 dager gjennomføres i januarblokka. Studentens
praksisopplæring skal gjennomføres på en og samme praksisskole. I løpet av praksisperioden vil studentene få ett besøk
av lærere fra UMB.
Innhold:  Emnet er organisert som en kombinasjon av undervisning i blokker og korte seminarer i paralleller (LUR -
lunsj), selvstudier (mellomperiodearbeid) og praksisopplæring i utvalgte partnerskapsskoler i blokker.
Læringsutbytte: Studenten skal gjøre rede for hvordan en legger til rette for læring i undervisningsfaget med basis i
didaktisk relasjonstenkning. Studenten skal utvikle bevissthet om egen læringsprosess ved hjelp av samarbeid, veiledning
og refleksjon.
Eksamensform: Avsluttende Karakterregel: A-F
Eksamen: Obligatorisk oppgave.
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PPYD300  Yrkesdidaktikk i naturbruk
Education in Natural Resource Management
Studiepoeng: 30 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Erling Krogh/ IMT
Medvirkende lærere: S. Gjøtterud, S. Strangstadstuen. A. Hugo.
Startperiode: Augustblokk
Perioder: Etter behov
Obligatoriske aktiviteter: Fire obligatoriske aktiviteter. Samtale med elev, sikkerhetskurs og to skriftlige didaktiske
fordypningsoppgaver (individuelle og gruppebaserte).
Forutsatte forkunnskaper:  Emnet forutsetter undervisningskompetanse i programfag i studieretning for naturbruk i
videregående opplæring.
Strukturert undervisningstid: Emnet inngår i tre samlinger på en uke hver i semesteret, i alt seks samlinger.
Innhold:  Temaer: Planlegging, gjennomføring og vurdering av læring i programfag i naturbruk ut fra yrkesdidaktiske
prinsipper, teorier og erfaringer. Kvalifikasjonsanalyse av arbeidsoppgaver som grunnlag for læringsoppgavene.
Allmennretting av yrkesfag. Uformell og formell vurdering. Induktiv læring og erfaringslæring.
Læringsutbytte: KUNNSKAP Kandidaten - har kunnskap om gjeldende lovverk og styringsdokumenter som er
relevante for profesjons- og yrkesutøvelsen - har bred kunnskap om yrkesfaget, yrkesdidaktikk, arbeidsmetoder/verktøy
og prosesser som er relevante for profesjons- og yrkesutøvelsen - kan se opplæringen og yrkesutøvelsen i et historisk ,
nåtidig og framtidsperspektiv med særlig henblikk på naturbruksfagets rolle i utdanning for bærekraftig utvikling - har
kunnskap om skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og det helhetlige opplæringsløpet fra ungdomstrinnet til endt
fag- eller yrkesopplæring (8 -13 trinn) - kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for lærerprofesjonen
innenfor yrkesfaglige området, og kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet FERDIGHETER Kandidaten -
kan anvende sine yrkesfaglige, yrkesdidaktiske og teknologiske kunnskaper - kan planlegge, begrunne, gjennomføre,
lede, vurdere og dokumentere relevant yrkesopplæring tilpasset elevenes/lærlingenes behov - kan identifisere og
arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter, herunder didaktisk bruk av digitale verktøy - kan vurdere og
dokumentere elevers læring og utvikling, gi læringsfokuserte tilbakemeldinger og bidra til at elevene/lærlingene
kan reflektere over egen læring - kan orientere seg i faglitteraturen og forholde seg kritisk til informasjonskilder og
eksisterende teorier knyttet til ungdomstrinnet og yrkesopplæring (8-13.trinn) - behersker relevante arbeidsprosesser,
verktøy, teknikker og uttrykksformer, og kan reflektere over egen yrkesutøvelse og justere denne under veiledning -
kan legge til rette for læreprosesser i faglige samarbeidende fellesskap og veilede og bli veiledet i disse GENERELL
KOMPETANSE Kandidaten - har innsikt i relevante faglige og yrkesetiske problemstillinger og kan formidle sentralt
fagstoff på norsk både skriftlig, muntlig og gjennom andre dokumentasjonsformer - Kan via faglig innsikt, engasjement
og formidlingsevne motivere for elevenes/lærlingenes læring, yrkesstolthet og yrkesidentitet - kan analysere egne
behov for kompetanseheving og ha endrings- og utviklingskompetanse for å møte framtidens behov i skole, arbeids-
og samfunnsliv - kan legge til rette for læring og utvikling i lokale og/eller regionale samarbeids- og naturbaserte
læringsareanaer. - kan bygge gode relasjoner til elever/lærlinger og skape konstruktive og inkluderende læringsmiljø -
kan bygge gode relasjoner til og samarbeide med foresatte og andre aktuelle samarbeidspartnere
Eksamensform: Avsluttende Muntlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Muntlig eksamen.

PØL100  Økologisk landbruk
Ecological Agriculture
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Tor Arvid Breland/ IPM
Medvirkende lærere: Flere eksterne.
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Emnet tilbys:  År med partall
Obligatoriske aktiviteter: Deltagelse på 60% av forelesningene.
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Strukturert undervisningstid: Teoriforelesninger: 18 timer. Praksiseksempler: 16 timer. Kollokvier og presentasjon av
semesteroppgaver: 8 timer.
Innhold:  Tema for teoriforelesniger: Mål og regler i økologisk landbruk, landbruk som økosystem, begrepet bærekraft,
biologiske prosesser i jord, planteernæring og gjødsling, vekstskifte, skadedyr, plantesykdommer, ugras, hagebruk,
husdyrhold, økonomi. Til temaene knyttes konkrete praksiseksempler. Dessuten knyttes semesteroppgaver til
temaområdene og presenteres av studentene mot slutten av semesteret.
Læringsutbytte: Studenten skal etter endt kurs ha: *Generell kjennskap til agrøkosystemer og begrepet bærekraft.
*Spesifikk kunnskap om driftsformen økologisk landbruk. *Generell forståelse av strukturer og funksjoner i
agroøkosystemer. *Forståelse av begrepet bærekraft. *Kunnskap om mål, prinsipper og konkrete løsninger i økologisk
landbrukspraksis. *Evne til å beskrive agroøkosystemer som sådan. *Evne til å forholde seg kritisk til komplekse
systemer med mangfoldige mål og delmål. *Evne til å skissere løsninger og foreslå forbedringer i økologisk
landbrukspraksis. *Evne til å forholde seg kritisk og konstruktivt til holdninger og verdivalg som elementer i et
agroøkosystem.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig eksamen (3 t) teller 3/5, semesteroppgaver teller 2/5. Begge deler må være bestått.

REIS200  Reiseliv som fenomen og næring
Tourism as Phenomenon and Industry
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Sjur Tore Baardsen/ INA
Medvirkende lærere: Birger Vennesland.
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Semesteroppgaven må være bestått før eksamen kan tas.
Strukturert undervisningstid: 60 timer forelesning og semesteroppgave.
Innhold:  Reiseliv som fenomen og næring, reiselivsproduktet, destinasjonsutvikling, lokaløkonomiske virkninger av
reiseliv, naturbasert reiseliv, bærekraftig reiseliv.
Læringsutbytte: Å gi en oversikt over reiseliv som næring i Norge. Gi et teoretisk grunnlag for å vurdere reiseliv som
næring i Norge. Utvikle en forståelse av naturressursenes rolle for reiseliv som næring.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Karekteren vil bli gitt på bakgrunn av en tre timers skriftlig eksamen.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen:  Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

REIS202  Utmarksnæring
Rural Development and Tourism
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Stian Stensland/ INA
Medvirkende lærere: Knut Fossgard og gjesteforelesere fra INA, IØR, ILP.
Startperiode: Augustblokk
Perioder: Augustblokk  
Obligatoriske aktiviteter: 5-dagers obligatorisk utferd i uke 2 av augustblokka.
Strukturert undervisningstid: 5-dagers obligatorisk utferd. Forelesninger.
Innhold:  Tema i kurset vil bl.a. være naturturisme, fisketurisme og fiskeforvaltning, landbruk og reiseliv, hyttebygging,
alpinutbygging, kommunenes arealpolitikk, lover og regler knyttet til utmarksnæringer. Organisering, markedsføring
og salg av utmarksprodukter. Trender innen utmarksnæringene. Miljømessige konsekvenser av ulike utmarksnæringer.
Herunder hører muligheter, utfordringer og konflikter knyttet til disse temaene.
Læringsutbytte: Å gi et innblikk i utmarksnæringene i Norge. Gi en forståelse av naturressursenes rolle for
reiselivsnæring og annen utmarksbruk. Skape motivasjon og innsikt i de ulike valgmulighetene spesialiseringene i
masterprogrammet gir. Sammensveise studentene og skape tilhørighet og engasjement.
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Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Semesteroppgave i 2 deler. Første del er et referat fra utferden. Andre del er skriving av en aviskronikk og
tar for seg problematisering rundt et spesifikt tema som ble belyst på utferden. Alle deleksamener må være bestått for å
bestå emnet.

REIS300  Naturbasert reiseliv
Nature-Based Tourism
Studiepoeng: 10 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Jan Vidar Haukeland/ INA
Medvirkende lærere: Ole Hofstad med flere.
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Utferd
Forutsatte forkunnskaper:  REIS200.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger, utferd og prosjektoppgave: 40 timer.
Innhold:  Viktige tema i emnet vil være: Sentrale trekk ved naturbasert reiseliv og friluftsliv i Norge. Forvaltning
av reiseliv i verneområder. Miljøutfordringer, økoturisme, naturguiding, sertifisering av bedrifter. Kulturminnenes
betydning for reiselivsproduktet. Markedet for naturbaserte reiselivstilbud. I emnet skal det gjennomføres en utferd og
skrives en prosjektoppgave.
Læringsutbytte: Emnet skal: Gi en teoretisk bakgrunn for å analysere sentrale karakteristika ved det naturbaserte
reiselivet, samt formidle faktisk kunnskap om fenomenet.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Prosjektoppgave (teller 40%) og muntlig slutteksamen (teller 60%). Alle deleksamener må være bestått for å
bestå emnet.

RØP310  Investerings- og lønnsomhetsanalyser i energi- og skogforvaltning
Investment and Profitability Analyses in Energy and Forest Management
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Sjur Tore Baardsen/ INA
Medvirkende lærere: Ole Hofstad, Birger Solberg m.fl.
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Øvelser
Forutsatte forkunnskaper:  BUS100, ECN170 eller SKOG230, bachelorgrad.
Overlapping og studiepoengreduksjon: Studenter kan ikke få studiepoeng for både RØP310 og BUS220.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: 24 timer, øvelser: 24 timer.
Innhold:  Inntekts- kostnads- og rentabilitetsbegreper Investeringsanalyse Verdsetting av skog og foretak
Skattevirkninger i skog vs i andre foretak Risiko og usikkerhet Eierskapsformer
Læringsutbytte: Studentene skal lære å beherske både teori og metode for analyse av, og helhetlig prioritering
mellom, ulike anvendelser av kapital og andre innsatsfaktorer i energiprosjekter og annen naturbasert
næringsaktivitet som skogbruk og utmarksforvaltning. Gjennom øvelser skal de bli trenet i å foreta investerings- og
kapitalforvaltningsanalyser basert på ulike informasjonskilder, samt verdiberegninger for prosjekter og foretak innenfor
energisektoren og skogsektoren. Studentene skal trenes til å beherske en slik helhetlig vurdering i ulike sammenhenger,
f.eks. under avveining av konkurrerende alternativer, under usikkerhet og riskio, og under ulike restriksjoner på
arealbruk.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig slutteksamen (3 timer). Obligatorisk innlevering av øvelser må være godkjent for å oppnå bestått i
emnet.
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Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Utdelt kalkulator. Spesifiserte andre hjelpemidler.

RØP320  Skogbiometri
Forest Biometrics
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Erik Næsset/ INA
Medvirkende lærere: Ole Martin Bollandsås, Terje Gobakken
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Emnet tilbys:  Annet - Emnet vil normalt bli tilbudt hvert annet år (år med partall) og vil bli igangsatt ved et tilstrekkelig
antall studenter - se antallsbegrensning.
Obligatoriske aktiviteter: Øvelser
Forutsatte forkunnskaper:  SKOG205, SKOG300
Overlapping og studiepoengreduksjon: 5 studiepoeng mot RØP302.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: 16 timer, felt- og laboratorieøvelser: 10 timer, seminarer: 4 timer.
Innhold:  Biometri og registrering av skogressurser. 1. Det statistiske fundamentet for sentrale utvalgsmetoder brukt
ved registreringer av skogressursene på ulike nivå (trær, bestand, skoger, regioner). 2. De viktigste kjennetegn og
forutsetningene for disse metodene. 3. Registrering av indikatorer på biologisk mangfold og andre egenskaper i
skog, som f.eks. død ved. 4. Inventering av skogressurser ved bruk av fjernmåling - særlig flybåren laser. 5. Spesielle
statistiske problemer knyttet til estimering av skogressurser for små områder der det er liten støtte i lokale feltdata.
Læringsutbytte: Studenten skal få en mer dyptgående innsikt i tema tatt opp i SKOG205 - Inventering og
ressurskartlegging, og kjenne eksempler på metodiske problemer knyttet til registrering av andre biologiske fenomener i
skog enn trær. Studenten skal være i stand til å stille kritiske spørsmål til opplegg for utvalgskartlegging av levende trær
og andre fenomener i skog, samt vurdere om statistisk baserte opplegg for utvalgskartlegging kan være aktuelle for et gitt
registreringsproblem. I tillegg skal studenten ha et kritisk forhold til feil i registreringsopplegg.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig slutteksamen (3 timer). Obligatorisk innlevering av en øvelse må være godkjent for å få bestått i
emnet.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: 

SKOG100  Skogforvaltning
Forest Management
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Line Nybakken/ INA
Medvirkende lærere: Tron Eid, Even Bergseng, Marius Hauglin, m. fl..
Startperiode: Augustblokk
Perioder: Augustblokk  Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Hele augustblokka inkludert utferder og feltøvelser
Overlapping og studiepoengreduksjon: Studiepoengsreduksjon mot SKOG102 med 5 studiepoeng.
Strukturert undervisningstid: 3-dagers utferd (augustblokk), opptil 5 dager feltøvelser (augustblokk), forøvrig 4
forelesningstimer pr. uke (høstparallell).
Innhold:  Skog som ressurs. Grunnleggende skogbotanikk. Grunnleggende teori og feltarbeid ved registrering av
ressurser i skog med særlig vekt på tømmerressurser og biomasse til energiproduksjon. Grunnleggende skogbiologi
(økologi, dynamikk og menneskelige inngrep). Introduksjon til vekst og produksjon i skog. Elementær skogøkonomi.
Læringsutbytte: Oppnå basiskunnskaper i sentrale fagområder for skogforvaltning. Tilegne seg grunnlag for bevisste
holdninger til forvalterrollen og sans for tverrfaglig problemløsning ved forvaltning av skog.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Individuell test skogbotanikk (30%) Gruppeoppgave (20%) Avsluttende eksamen (3 t skriftlig) (50%). Alle
eksamensdelene må være bestått for å få bestått i emnet
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SKOG101  Skogteknologi
Forest and Wood Technology
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Jan Bjerketvedt/ INA
Medvirkende lærere: Lærere ved Søve vgs.
Startperiode: Juniblokk
Perioder: Juniblokk  
Strukturert undervisningstid: 110 timer, inkludert studentens egeninnsats, fordelt over tre uker. 10 timer forelesninger
og 100 timer øvinger i felt (inkl. arbeidsjournal).
Innhold:  Tømmerhogst: Motorsager, hogstmaskiner, hogstteknikk, aptering. Tømmertransport: Landbrukstraktor,
lassbærer, stammelunner m.m. Etablering av ny skog: Markberedning, planting, etterarbeider. Treteknologi: Trevirkets
egenskaper og bruksmuligheter, trelastindustri og annen skogindustri, tømmermåling, sagbruksøvelser, sortering av
tømmer og trelast.
Læringsutbytte: Studentene skal forstå og kunne gjøre rede for de viktigste metodene og utstyret som brukes ved hogst
og transport av tømmer, og andre arbeidsoppgaver i skogbruket. De skal også kjenne til de viktigste industritypene som
bruker tømmer som råstoff, og hvordan dette råstoffet bedømmes og klassifiseres. Studentene skal gjennom øvinger
oppnå egne ferdigheter i planting, rydding, hogst, transport og skur av tømmer.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Karakteren bestått gis på bakgrunn av deltagelse i obligatoriske øvinger og utferd, og godkjent øvingsjournal

SKOG102  Innføring i skogforvaltning
Introduction to Forest Management
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Line Nybakken/ INA
Medvirkende lærere: Tron Eid, Even Bergseng, Marius Hauglin, mfl.
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Ingen
Overlapping og studiepoengreduksjon: 5 studiepoeng mot SKOG100.
Innhold:  Skog som ressurs. Grunnleggende teori ved registrering av ressurser i skog med særlig vekt på
tømmerressurser og biomasse til energiproduksjon. Grunnleggende skogbiologi (økologi, dynamikk og menneskelige
inngrep). Introduksjon til vekst og produksjon i skog. Elementær skogøkonomi.
Læringsutbytte: Oppnå basiskunnskaper i sentrale fagområder for skogforvaltning.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Avsluttende eksamen.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Utdelt kalkulator. Spesifiserte andre hjelpemidler.

SKOG205  Inventering og ressurskartlegging
Resource Mapping and Inventory
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Erik Næsset/ INA
Medvirkende lærere: Ole Martin Bollandsås.
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Deltakelse i feltøvelse og oppgaveinnleveringer.
Forutsatte forkunnskaper:  SKOG100, STAT100.



Emnebeskrivelser - 525

Overlapping og studiepoengreduksjon: RØP200 reduseres med 5 studiepoeng. SMI200 Inventering og
ressurskartlegging reduseres med 5 stp.
Strukturert undervisningstid: 34 timer forelesning. 20 timer øvinger, hvorav 6 timer øving i felt (Nordskogen). De 6
timene i felt er fordelt på to dager og på en av disse dagene er det obligatorisk deltagelse.
Innhold:  1. Den rasjonelle planleggingsmodellen. 2. Generelt om måling, estimering, feil og usikkerhet.
3. Registreringer for enkelttrær. Diameter, høyde, bark, tilvekst i diameter og høyde, alder, stammeform,
avsmalningstabeller, volum- og tilvekstbestemmelse. 4. Registreringer for bestand (og prøveflater). Diameterfordeling,
middeldiameter, relaskop, middelhøyde og overhøyde. Variasjoner innen bestand, bestandskubering. Tilfeldig,
systematisk og subjektiv sampling. Tilvekstbestemmelse. Bonitering. 5. Registreringer for skoger. Arealbestemmelse.
Stratifisert takst. Takstmetoder (totaltakst, prøveflatetakst, bestandstakst, områdetakst). Faste prøveflater. Laserscanning.
6. Eksempler på registreringsproblemer knyttet til kartlegging av f.eks viltpopulasjoner eller andre andre bevegelige
populasjoner. 7. Fotogrammetri. Tolking av flybilder 8. Tolking av satellittbilder.
Læringsutbytte: Kjenne metoder og hjelpemidler for registrering og beregning av ulike variabler for enkelttrær,
prøveflater, bestand og skoger, og kunne gjøre vurderinger av nøyaktighet og feilkilder ved målinger/beregninger/
resultater. Kunne sette kunnskap om registreringer inn i en sammenheng slik at den kan nyttiggjøres ved planlegging
og beslutninger for behandling av skog. Ha forståelse for hvilke registreringsproblemer som kan være knyttet til
kartlegging av andre goder på skogarealet enn virkeressurser. Kunne redegjøre for hvordan en moderne skogtakst basert
på laserskanning blir gjennomført, herunder datainnsamling, utvikling av sammenhenger mellom felt- og laserdata, samt
de nødvendige beregninger.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Bedømmelse av innleveringsoppgaver (teller 40% i sluttkarakter). Skriftlig slutteksamen (teller 60%, 3
timer). Både innleveringsoppgave og slutteksamen må være bestått for å få bestått i emnet.

SKOG210  Skogprodukter og materialteknologi
Forest Products and Wood Technology
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Geir Isak Vestøl/ INA
Medvirkende lærere: Birger Eikenes, Olav Høibø, Holger Militz.
Startperiode: Januarblokk
Perioder: Januarblokk  Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Utferder og øvelser.
Forutsatte forkunnskaper:  SKOG101.
Overlapping og studiepoengreduksjon: 5 poeng reduksjon for de som tar TRE200.
Strukturert undervisningstid: Januarblokk: ca 25 timer forelesning og 20 timer øving. Vårparallell: 4 timer pr. uke.
Innhold:  Veddannelse. Makroskopisk, mikroskopisk, submikroskopisk og kjemisk oppbygning av tre. Fysiske og
mekaniske egenskaper til tre og treprodukter. Skader, naturlige feil og uregelmessigheter i trevirke. Nedbryting av
tre, holdbarhet til tre og trebeskyttelse. Skogsvirke som industriråstoff - kvalitet og anvendelse. Virkesomsetning og
tømmermåling - måleregler, målemetoder, volum- og verdiberegning. Treindustri, treforedlingsindustri og trebasert
plateindustri - maskiner, utstyr og prosessteknikk. Videreforedling. Trebeskyttelse. Trevirke som energibærer.
Læringsutbytte: Studentene skal kunne beskrive trevirkets oppbygning og bestemme de norske treslagene ved hjelp
av mikroskopiske og makroskopiske kjennetegn. Studentene skal kjenne til trevirkets egenskaper, hvordan trevirke
testes, hvordan de ulike egenskapene varierer og hvordan trevirke egner seg som råstoff for ulike produkter. Studentene
skal kunne gjøre rede for sammenhenger i verdikjeden for skogprodukter, og kunne gjøre rede for hvordan produksjon,
foredling og omsetning av slike produkter foregår.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Langsgående evaluering som inneholder to skriftlige prøver, en i slutten av januarblokka som teller 1/2 (felles
med TRE200) og en i slutten av vårparallellen som teller 1/2. Begge 3 timer. Journal fra øvelser skal være godkjent. Alle
deleksamener må være bestått for å få bestått i emnet.
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SKOG220  Skogbehandling og skogproduksjon
Treatment and Production of Forest Stands
Studiepoeng: 15 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Andreas Brunner/ INA
Medvirkende lærere: Tron Eid, Paal Krokene, Halvor Solheim, Harald Kvaalen, Inger Sundheim Fløistad.
Startperiode: Augustblokk
Perioder: Augustblokk  Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Utferder, øvelser.
Forutsatte forkunnskaper:  SKOG100 Skogforvaltning.
Overlapping og studiepoengreduksjon: Reduseres med 15 stp mot SMI220.
Strukturert undervisningstid: I blokkperioden: 6 timer per dag, utferd, øvelse, forelesning. I parallellperioden: 8 timer
per uke, forelesning, seminar, utferd.
Innhold:  Skoggenetikk. Skogpatologi (anvendt mykologi og entomologi). Skogproduksjon (modeller for foryngelse,
vekst, kvist og mortalitet). Skogskjøtsel (foryngelse, ungskogpleie, tynning, hogstformer, fremmede treslag).
Læringsutbytte: Kjenne de ulike alternativer for skjøtsel og behandling av skog, samt deres økologiske virkninger,
begrensninger, nytte og risiko for skader. Kjenne modeller for kvantitativ beskrivelse av utvikling i skog, og ha operativ
kompetanse i bruk av slike.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Tester teller 30%. Semesteroppgave teller 20%. Skriftlig avsluttende eksamen (3,5 timer) teller 50%. Alle
deleksamener må være bestått for å få bestått i emnet. For testene må gjennomsnitskarakteren være bestått.

SKOG230  Ressursøkonomi og planlegging i skogbruket
Resource Economics and Planning in Forestry
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Birger Solberg/ INA
Medvirkende lærere: Tron Eid, Hanne Sjølie.
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: En semesteroppgave i skoglig planlegging
Forutsatte forkunnskaper:  SKOG100, BUS100.
Overlapping og studiepoengreduksjon: RØP201 (10 stp.) og SDT200/SD200 (10 stp.).
Strukturert undervisningstid: Forelesninger ca. 90 timer og øvelser ca. 30 timer.
Innhold:  I. Introduksjon (skogbiologisk, driftsteknisk og økonomisk grunnlag). II.Analyse av enkelttiltak (planting,
tynning, hogstmodenhet ved snauhogst, skjermstillingshogst, bledningshogst, investeringer i maskiner og veier,
veiplanlegging, logistikk, hensynstagen til miljø, jakt og andre utmarksgoder). III. Analyse på eiendomsnivå (mål og
rammebetingelser, innvirkning av skatt på ressursdisponeringen, finansiering og budsjettering, bruk av bioøkonomisk
modellering for langsiktige analyser, investeringsstrategier, risiko, verdsetting av skog, skogsertifisering).
Læringsutbytte: Studentene skal kunne analysere kort- og langsiktige ressursvalg som en står overfor ved planlegging
og drift av en skogeiendom. Studentene skal kunne prioritere aktuelle skogbehandlingsopplegg (skogskjøtselsvalg) og
investeringer i driftstekniske løsninger etter gitte/valgte kriterier for effektiv ressursutnyttelse under hensynstagelse til
biologiske/økologiske forhold. Studentene skal kunne hovedprinsippene for økonomisk verdsetting av skog.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Midtveiseksamen (teller 50%, 3 timer), slutteksamen (teller 50%, 3 timer). Alle deleksamener må være bestått
for å bestå emnet.
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SKOG240  Skoglig driftsteknikk og logistikk
Forest Engineering and Logistics
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Jan Bjerketvedt/ INA
Medvirkende lærere: Forskere ved Skog og landskap
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Utferder
Forutsatte forkunnskaper:  SKOG100, SKOG101.
Overlapping og studiepoengreduksjon: 5 stp reduksjon mot SMI230
Strukturert undervisningstid: 48 timer forelesning, 24 timer øving, 3 utferdsdager.
Innhold:  Skogkultur. Hogst og utkjøring. Skogsmaskiner. Ergonomi. Skogsvegplanlegging, -prosjektering, -bygging og
-vedlikehold. Logistikk # herunder transport av tømmer og annen skogsfiber med bil og bane. Miljøhensyn.
Læringsutbytte: Studentene skal kunne gjøre rede for relevant utstyr og metoder for utføring av viktige arbeidsoppgaver
i primær og sekundær skogproduksjon, metodenes effektivitet under ulike skog- og terrengforhold, planlegging, operativ
ledelse og kvalitetssikring av helmekaniserte og mindre mekaniserte driftssystem, logistikkens utvikling og betydning for
skog- og utmarksnæringens konkurransemuligheter.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Slutteksamen teller 50 % (3t skriftlig) og øvingsoppgaver teller 50 %. Begge må være bestått for at eksamen
skal bli godkjent. Utferdsdager skal være godkjent.

SKOG250  Skogforvaltning - øvingskurs i tverrfaglig analyse
Forest Management - Interdisciplinary Analysis
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Tron Haakon Eid/ INA
Medvirkende lærere: Birger Eikenes, Line Nybakken, Jan Bjerketvedt, Marit Lie m.fl.
Startperiode: Juniblokk
Perioder: Juniblokk  
Forutsatte forkunnskaper:  SKOG205, SKOG210, SKOG220, SKOG230 og SKOG240, eller tilsvarende.
Strukturert undervisningstid: Fire ukers sommerkurs.
Innhold:  Praktiske øvelser og demonstrasjoner i anvendt skogfag. Spesielt taes det opp tema som bør undervises i felt.
Emnet knytter skogfagene sammen gjennom praktiske eksempler.
Læringsutbytte: Studentene skal utvikle evne til praktisk løsning av planleggingsproblemer en står overfor i en
skogbedrift ved først å foreta datainnsamling, og deretter å analysere data på ulik måte.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Gjennomføring av obligatoriske øvelser. Alle øvelser må være gjennomført.

SKOG300  Skogplanlegging
Forest Planning
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Tron Haakon Eid/ INA
Medvirkende lærere: Ole Hofstad, Terje Gobakken, Erik Trømborg mfl.
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Øvelser og seminarer
Forutsatte forkunnskaper:  MATH100, SKOG100, SKOG205, SKOG250
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Overlapping og studiepoengreduksjon: 2 stp. mot SKOG310
Strukturert undervisningstid: 36 timer forelesning, 18 timer øvelse, 18 timer seminar
Innhold:  1. Planleggings- og beslutningsteori 2. Ressursøkonomiske emner 3. Utvikling og bruk av modeller for
planleggings- og beslutningstøtte 4. Beslutningsorientert ressursregistrering og verdien av informasjon 5. Strategisk
og operativ planlegging for skogeiendommer 6. Skogsektormodeller og planlegging på nasjonalt nivå 7. Internasjonale
problemstillinger
Læringsutbytte: Studenten skal kunne arbeide med tverrfaglige problemstillinger og planleggingsprosser knyttet til
forvaltning av skogarealer på ulike nivåer. Dette innebærer evne til å analysere og syntetisere kunnskap fra fagområder
som ressursregistrering, skogskjøtsel, økonomi, treteknologi og flerbruk. Studenten skal videre ha kjennskap til
planleggingsteori, og til ressursøkonomiske emner og internasjonale problemstillinger knyttet til forvaltning av
skogressurser. Studenten skal få trening i skriftlig og muntlig kommunikasjon av tverrfaglige problemstillinger og
forskningsresultater.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig slutteksamen (3 timer) teller 50%. Innlevering av to øvelser teller tilsammen 40%.
Midtsemesterprøve teller 10%. Alle eksamensdeler og innlveringer må være bestått for å få bestått i emnet. Deltagelse og
presentasjon på seminarer må være godkjent for å få bestått i emnet.

SKOG302  Flerbruk i skog
Multiple Use of Forests
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Ole Hofstad/ INA
Medvirkende lærere: L. H. Frivold, A. K. Geelmuyden, Erling Krogh, m.fl.; eksterne forelesere.
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Deltakelse på utferden. Innlevering av bestått prosjektoppgave. Gyldighetstid 2 kalenderår.
Forutsatte forkunnskaper:  SKOG100 (10 stp) eller tilsvarende, SKS300. Studenter som ikke har disse emnene, kan
tilegne seg de mest nødvendige forkunnskapene på egen hånd.
Overlapping og studiepoengreduksjon: SKS302, 10 stp.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger 4 t/uke. 1-dags utferd.
Innhold:  Skog og skogforvaltning i forhold til ulike interesser - også sett fra ståsteder utenfor skognæringen.
Skogbrukshistorie. Landskapsforming. Kulturminner. Utvalgte tema fra etikk, miljøfilosofi og sosialantropologi.
Miljøsertifisering. Samfunnsøkonomiske konsekvenser av flerbrukstilpasninger.
Læringsutbytte: Etter fullført emne skal studentene kunne gjengi og forstå elementer som inngår i flerbruksrettet
forvaltning av skog, med særlig vekt på skogopplevelse og vernespørsmål. De skal ha noe kjennskap til norsk
skogbrukshistorie. Studentene skal kunne anvende og kombinere kunnskapene til analyse og vurdering av tiltak i
skogbehandlingen.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Langsgående: Prosjektoppgave 2 som gruppearbeid med forelesningsnotat og framføring i klassen (vekt 35
%). Avsluttende 2-timers skriftlig eksamen (vekt 65 %). Alle deleksamener må være bestått for å bestå emnet.

SKOG310  Nordic Forestry and Forest Research
Nordisk skogbruk og skogforskning
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: Ole Hofstad/ INA
Teachers: Sjur Baardsen, Tron Eid, Terje Gobakken, Karsten Raulund-Rasmussen, Birger Solberg
Start term: Autumn parallel
Terms: Autumn parallel  
The course is offered:  Even years
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Mandatory activities: Written summaries of scientific articles, excursion.
Prerequisites:  Bachelor in Forestry or similar.
Credit reduction: Overlap of 2 credits against SKOG300, 1 credit against SKS303, 2 credits against RØP320
Type of course: Lectures, seminars, excursion.
Contents: A few short lectures will introduce the students to natural and socio-economic conditions for forest
management in Norway and the other Nordic countries. Research papers within seven general topics, where INA
contributes actively to forest research, will be discussed in seminars with the teachers: 1) Forest inventories in Norway
are based on field measurements as well as advanced remote sensing technology. Issues related to inventory methods
and the value of the information collected will be discussed. (Gobakken) 2) Planning in Norway is conducted for
small private forest holdings as well as for larger forest areas. Procedures, decision-support systems and decision-
making related to Norwegian planning will be addressed. (Eid) 3) Silviculture in the boreal region is dominated by
Norway spruce and Scots pine. Regeneration and thinning practices for those two species in the Nordic countries will
be discussed. (Raulund-Rasmussen) 4) Bioenergy: Competition for forest fiber between forest industries and bioenergy
production. Impacts of policy means. (Solberg) 5) International markets: Economic impacts on the European forest
sector of a. accellerating forest growth, b. Russian timber export fees, and c. increased forest protection in Europe.
(Solberg) 6) Timber market: Roundwood market functioning and research in the Nordic countries (Baardsen) 7)
Economy: The concept of forest as capital will be explained. The diminishing role of forestry in national and regional
economies as well as in the economy of individual forest owners will be discussed. (Hofstad) 8) Forest policy is
determined by private ownership and public incentives. The combination of efficient resource utilization and sustainable
ecosystem management is a political aim. Contemporary issues like biodiversity conservation and carbon sequestration
will be discussed. (Hofstad)
Learning outcomes: This course is designed for exchange students from outside Norway wishing to learn about forestry
and forest research in Norway and the other Nordic countries. Students will learn about - the natural and socio-economic
conditions for forestry in the Nordic countries and the forestry practices that are special to that region. - current research
results related to forest management from UMB and other Nordic forest research institutes.
Methods of examination: Final Oral exam Grading: A-F
Assessment methods: Oral exam.

SKS300  Skogøkologi
Forest Ecology
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Jon Anders Frank/ INA
Medvirkende lærere: Per Holm Nygaard m.fl.
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Bestått PBL-øvelse og deltakelse på utferd.
Forutsatte forkunnskaper:  ECOL100.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger og diskusjon 2 timer/uke. Midtsemesterprøve, PBL-øvelse, strukturert
veiledning, studentpresentasjoner med diskusjon 3 timer/uke. En 1-dags utferd. Totalt ca. 75 timer.
Innhold:  Klima og jordas betydning for skogvegetasjonens utforming og vekst; skogdynamikk, vegetasjonsendringer
samt næringssirkulasjon i skog. Skoglig landskapsøkologi, biologisk mangfold i skog, arters spredningsevne, allelopati,
rødlistearter i skog og standard for et bærekraftig norsk skogbruk. Økologiske effekter av skogbrann, fremmede arter,
bioenergitiltak, treslagsvalg og klimaendringer. Økologisk grunnlag for miljøregistrering i skog, bevaring av skogmiljøer
og arter, restaurering av biotoper og miljømessige konsekvenser av ulike typer inngrep i skogøkosystemet.
Læringsutbytte: Studentene skal oppnå en dypere forståelse av skognaturen, og hvordan den fungerer som økosystem.
De skal også kunne analysere og vurdere de skogøkologiske konsekvensene av både naturlige prosesser og ulike
menneskeskapte inngrep, både i et kort og et langsiktig perspektiv. Etter fullført emne skal studentene ha så gode
kunnskaper i skogøkologi at de i framtida vil være i stand til å forvalte ulike skogøkosystemer på en bærekraftig måte.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
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Eksamen: Langsgående evaluering: Skriftlig midtsemesterprøve (1 time) teller 20 %, semesteroppgave teller 30 %,
skriftlig eksamen (2 timer) teller 50 %. Alle deleksamener må ikke være bestått for å bestå emnet. Det er den samlede
kvaliteten av besvarelsene som må vurderes til bestått.

SKS303  Skogskjøtsel
Silviculture
Studiepoeng: 15 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Andreas Brunner/ INA
Medvirkende lærere: Forskere fra INA og Skog og landskap.
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Utferder.
Forutsatte forkunnskaper:  SKOG220.
Overlapping og studiepoengreduksjon: 1 stp. mot SKOG310
Strukturert undervisningstid: Seminarer, 5 dager utferd.
Innhold:  Skogskjøtselen bygger for en stor del på produksjonsøkologien for trær. Kunnskap om konkurranse og vekst
er en viktig forutsetning for de fleste behandlinger. Genetikk og naturskogens prosesser er andre viktige forutsetninger
for skogskjøtselen, som tas opp i kurset. For å øke kunnskapen om mulige skjøtselstiltak vil vi basere læringen på en
rekke eksempler innenfor foryngelse, ungskogpleie, tynning og foryngelseshogst.
Læringsutbytte: Anvendt skogskjøtsel velger tiltak for å påvirke skogøkosystemer i ønsket retning. Dette krever
kjennskap til skogen som økosystem, dens reaksjon på ulike inngrep (produksjonsøkologi), lokale variasjoner i
skogøkosystemet, formålene med skogbruket og god oversikt over mulige skogskjøtselsmetoder. Kurset på masternivå
skal sette studentene i stand til å ekstrahere kunnskap fra internasjonal forskningslitteratur i faget. Studentene skal
lære fagspråket på norsk og engelsk, lære å forstå og kritisk interpretere forskningsresultater, lære å se deres relevans i
sammenheng med andre forskningsresultater og lære å se den praktiske bruk av ny kunnskap.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: - Notatbok (sammenfatninger av pensumartikler, seminartimer, svar på spørsmål til pensum og
semesteroppgave) teller 60%. - Muntlig eksamen teller 20%. - Skriftlige sammenfatninger (5 beste av 6) teller 10%. -
Muntlige presenatasjoner i seminartimen (2) teller 10%. Alle deleksamener må være bestått for å få bestått i emnet. For
innleveringene må gjennomsnitskarakteren være bestått.

STAT100  Statistikk
Statistics
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Solve Sæbø/ IKBM
Medvirkende lærere: 
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Det vil være flere obligatoriske oppgaver som studentene må levere og få godkjent for å
kunne gå opp til eksamen. Studenter som tar kurset om igjen grunnet stryk eller for å forbedre karakteren, må levere
oppgaver på nytt.
Forutsatte forkunnskaper:  MATH100 eller MATH111 (kan tas parallelt).
Strukturert undervisningstid: Forelesninger der læreren går igjennom nytt stoff: 4 timer ukentlig. Gruppeundervisning
der studentene regner oppgaver i tilknytning til forelesningene: Valgfritt antall gruppetimer pr student.
Innhold:  Beskrivende statistikk. Grunnleggende sannsynlighetsregning, betinget sannsynlighet, diskrete og
kontinuerlige tilfeldige variable, forventning og varians. Kovarians, korrelasjon og uavhengighet. Estimering,
konfidensintervall og hypotesetesting. Z-tester og T-tester. Enkel lineær regresjon. Enveis variansanalyse.
Kjikvadrattesting. Bruk av statistisk programvare (Minitab og/eller R).
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Læringsutbytte: Studentene skal lære de grunnleggende ideene i statistikk og i analyse av data. De skal bli kjent
med forutsetninger for, og bruk av de vanligste statistiske metodene som brukes for å gjøre slutninger om generelle
populasjoner, eksempelvis innenfor dyreriket eller planteriket, på grunnlag av tilfeldige utvalg fra populasjonen.
Studentene skal bli i stand til å bruke slike metoder på enkle problemstillinger i sitt studium og senere i yrkeslivet.
Via oppgaver, obligatoriske og frivillige, med reelle problemstillinger og data, skal studentene vise at de har nådd
målsettingen i kurset. De skal forstå viktigheten av å ha gode data for å kunne trekke konklusjoner fra en undersøkelse,
og de skal kunne stille spørsmål til publiserte resultater og vurdere holdbarheten av disse. Man lærer å gjennomføre enkle
statistiske analyser. Studentene skal lære å vurdere resultater og resultatpresentasjoner fra ulike undersøkelser på en
kritisk måte.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: 0,75 timers flervalgsprøve midt i semesteret. 3,5 timers skriftlig eksamen i eksamensperioden, også denne vil
være helt eller delvis bestående av flervalgsoppgaver. Midtsemesterprøven teller 20 %, slutteksamen teller 80 %.

STAT200  Regression Analysis
Regresjon
Credits: 5 Language:  English
Staff/institute: Ellen Sandberg/ IKBM
Start term: January block
Terms: January block  
Mandatory activities: Project assignments.
Prerequisites:  STAT100 or corresponding.
Credit reduction: ECN201, ECN202 and STAT300, full reduction.
Type of course: Lectures covering new material: 2 hours, 5 days per week. Computer exercises: 2 hours per day.
Contents: Estimation and testing in simple and multiple linear regression models. Subset selection. Analysis of
residuals. Predictions. Practical use of statistical software.
Learning outcomes: The students will learn how to analyze data using linear regression, both single and multiple
regression, and also with categorical explanatory variables.
Methods of examination: Final Written exam Grading: A-F
Assessment methods: 3.5-hour written examination.
Examination aids: 

STAT210  Design of Experiments and Analysis of Variance
Forsøksplanlegging og variansanalyse
Credits: 5 Language:  English
Staff/institute: Thore Egeland/ IKBM
Start term: August block
Terms: August block  
Mandatory activities: One compulsory assignment.
Prerequisites:  STAT100 or corresponding.
Credit reduction: STAT310, 5 credits (ECTS).
Type of course: 2 hours lectures and 2 hours exercises daily during the August block (three weeks).
Contents: General principles regarding design and analysis of experiments, replication, randomisation and blocking.
Completely randomised designs, one-way analysis of variance. Randomised complete block design, two-way analysis
of variance. Multiple comparisons, contrasts. Factorial designs, interactions. Unbalanced data in factorial designs.
Hierarchical designs. Split-plot design. Fixed and random effects, variance components.
Learning outcomes: The students will learn to use fundamental statistical principles when they design experiments, to
compare different groups or treatments, and to analyse data from such experiments by means of analysis of variance.
They will also be able to use the knowledge of practical problems in their studies and in actual problems in the working
life. By means of exercises with real problems and data, the students will show that they have achieved these goals.
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Methods of examination: Final Written exam Grading: A-F
Assessment methods: Written examination (3.5 hours).
Examination aids: 

STAT250  Matematisk statistikk
Mathematical Statistics
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Lars-Gustav Snipen/ IKBM
Medvirkende lærere: 
Startperiode: Augustblokk
Perioder: Augustblokk  
Obligatoriske aktiviteter: 
Forutsatte forkunnskaper:  STAT100 eller tilsvarende. MATH100 eller tilsvarende.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger der lærer går igjennom nytt stoff: 2 timer per dag i tre uker. I tillegg er det
2 timer regneøvelser daglig i tre uker. Opplegget er fleksibelt og kan justeres underveis etter behov.
Innhold:  Sannsynlighetsregning, betinget sannsynlighet, diskrete og kontinuerlige tilfeldige variabler. Beregning
av forventning og varians. Kovarians, korrelasjon og uavhengighet. Gjennomgang av Poissonfordelingen, den
Hypergeometriske fordeling og Binomialfordelingen. Videre blir det en grundig gjennomgang av normalfordelingen,
kjikvadratfordelingen, t-fordelingen og F-fordelingen. Punktestimering og ulike prinsipper for estimering.
Konfidensintervall og hypotesetesting. Det teoretiske grunnlaget for Z-tester og T-tester.
Læringsutbytte: Emnet skal gi studenten en dypere matematisk og statistisk forståelse av de mest brukte metodene som
blir gjennomgått i grunnkurset (STAT100). Studenten skal også forstå betydningen og gyldigheten av de forutsetningene
som legges til grunn for de ulike statistiske metodene og konsekvenser av avvik fra forutsetningene.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: En avsluttende skriftlig eksamen med varighet 3.5 timer teller 100% av karakteren
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: 

STAT300  Statistical Data Analysis
Statistisk dataanalyse
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: Trygve Almøy/ IKBM
Teachers: Assistant teachers.
Start term: January block
Terms: January block  Spring parallel  
Mandatory activities: Compulsory assignments. The first one as a part of STAT200.
Prerequisites:  STAT100, EDS220 or equivalent.
Credit reduction: ECN201 (5 credits), STAT200 (5 credits).
Type of course: January: 4 hours of organised teaching each day, for most days it will be 2 hours of lectures and 2 hours
of exercises (parallel teaching with STAT200). Spring: 4 hours of organised teaching each week, for most weeks it will
be 2 hours of lectures and 2 hours of exercises.
Contents: Basic aspects within multivariate statistical analysis of data. Simple matrix algebra. Linear regression,
selection of explanatory variables, checking assumptions, and validation of models. Multicollinearity. Multivariate
normal distribution. Principal component analysis, and factor analysis. Discriminant analyis, classification, and cluster
analysis. Partial Least Squares (PLS) and canonical correlation analysis.
Learning outcomes: The students learn about the assumptions, applications, and theoretical background for the most
common methods within multivariate statistical analysis. It will be emphasised that the students, to a given problem in
their study period or later, in work, are able to formulate the problem in such a way that it can be analysed by means
of suitable multivariate statistical method(s). Furthermore, the students learn to decide which method(s) to use used to
model and analyse the problem, and to do the analysis, (if necessary) by means of suitable software. The students also
learn the practical interpretation of and to assess the validity of models, methods, and results.



Emnebeskrivelser - 533

Methods of examination: Final Written exam Grading: A-F
Assessment methods: 3.5 hour written examination.
Examination aids: 

STAT310  Design of Experiments and Analysis of Variance II
Videregående forsøksplanlegging og variansanalyse
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: Thore Egeland/ IKBM
Start term: August block
Terms: August block  Autumn parallel  
Mandatory activities: Compulsory project assignment.
Prerequisites:  STAT100 or equivalent. The first part of the course is taught in the August block in STAT210 and the
students must know the topics covered in STAT210 and also pass the compulsory assignment for STAT210.
Credit reduction: STAT210, 5 credits (ECTS).
Type of course: August block (STAT 210 part): two hours lectures and two hours exercises per day for three weeks.
Autumn parallel: two hours lectures and two hours exercises each week.
Contents: Fundamental theory for design of experiments and analyses of data from such experiments, replication,
randomisation and blocking. Analysis of variance models with fixed, random and mixed effects. Hierarchical models.
Orthogonal contrasts. Splitting of sum of squares. Multiple comparisons. Testing equality of variances. Consequences of
departure from the assumptions. Transforming data. Analyses of unbalanced data. Some usual experimental plans, such
as: Completely randomised design, block design, Latin square design, split-plot design and incomplete block design.
Factorial designs; interaction. Two- and three-level designs. Fractional factorial designs. Confounding of effects.
Learning outcomes: The students will learn the statistical principles for design of experiments used to compare different
groups or treatments, and to analyse data from such experiments, first of all by means of analysis of variance. They also
learn the mathematical basis so that they will be able to use their knowledge in new situations that they encounter in
their studies and later in their working life. By means of exercises and projects with real problems and data, the students
should show that they have reached the learning goals.
Methods of examination: Final Written exam Grading: A-F
Assessment methods: Written examination, 3.5 hours.
Examination aids: 

STAT330  Analyse av kategoriske data
Analysis of Categorical Data
Studiepoeng: 10 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Ellen Sandberg/ IKBM
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Emnet tilbys:  År med oddetall
Obligatoriske aktiviteter: Oppgaver.
Forutsatte forkunnskaper:  Regresjon tilsvarende STAT200.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: 2 timer pr. uke. Regneøvelser/dataøvelser : 2 timer pr. uke.
Innhold:  Poisson, binomiske og multinomiske fordelinger. Analyse av 2x2 tabeller og generelle toveis og treveis
kontingenstabeller. Generaliserte lineære modeller. Logistisk og loglineær regresjon.
Læringsutbytte: Kunne analysere tabelldata og binære data ved kjikvadrattester, loglineær regresjon, logistisk regresjon
og multikategorisk logistisk regresjon.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig prøve, 3.5 t.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: 
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STAT360  Teoretisk statistikk
Theoretical Statistics
Studiepoeng: 10 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Ellen Sandberg/ IKBM
Medvirkende lærere: 
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Emnet tilbys:  Annet - Kurset gis dersom det er nok ressurser og nok interesserte studenter. Vanligvis kreves det minst 5
studenter, men det kan gis til færre, dersom de har det som obligatorisk emne.
Obligatoriske aktiviteter: Prosjektoppgave.
Forutsatte forkunnskaper:  STAT100 eller tilsvarende, STAT250 eller tilsvarende, MATH130 eller tilsvarende.
Strukturert undervisningstid: 4 timer ukentlig, hovedsaklig forelesninger, men også noe regneøvelser.
Innhold:  Oppfølging av estimeringsteori fra STAT250. Fisher-informasjon. Cramer-Raos ulikhet. De viktigste
asymptotiske resultater i estimeringsteori. Suffesiens. Bayesiansk statistikk. Lineærmodeller behandlet generelt
ved matriseformulering. Spesialisering til regresjonsanalyse, variansanalyse og kovariansanalyse. Estimering og
hypotesetesting i lineærmodeller. Estimerbarhet. Optimalitet i tilknytning til lineærmodeller. Multivariable fordelinger ut
fra en matriseformulering. Teori rundt modellreduksjon, prediksjon og klassifikasjon.
Læringsutbytte: Studentene vil få en grunnleggende teoretisk forståelse for de viktigste klassene av matematisk-
statistiske modeller som brukes blant annet ved analyse av biologiske data, og for de statistiske metodene som er utviklet
i tilknytning til slike modeller. De skal kunne beregne optimalitetsegenskaper til enkelte metoder. De skal kunne se
sammenhenger for eksponentielle fordelingsklasser generelt og for lineærmodeller spesielt. De skal også forstå hvorfor
og når en modellreduksjon gir bedre resultat. Studenten skal kunne presentere fagaktuelt materiale, både muntlig og
skriftlig.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig eksamen, 3,5 t, teller 100 %.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: 

STIN300  Statistisk programmering i R
Statistical Programming in R
Studiepoeng: 5 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Lars-Gustav Snipen/ IKBM
Medvirkende lærere: 
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Prosjektoppgaver. Disse må bestås for å kunne gå opp til eksamen.
Forutsatte forkunnskaper:  Introduksjon til programmering tilsvarende INF120. Statistikk over introduksjonsnivå,
f.eks. STAT200, STAT210 eller tilsvarende.
Strukturert undervisningstid: 4 timer kombinert forelesning/interaktiv programmering ukentlig.
Innhold:  R-notasjon/språk, filbehandling, objekter, tekstobjekter, regulære uttrykk, funksjoner, skript, løkker,
grafikk, R-pakker, statistisk analyse inkludert estimering, testing, lineære modeller, ikke-parametriske metoder,
simuleringsbaserte metoder.
Læringsutbytte: Studentene skal ved fullføring av kurset beherske en programmeringsbasert tilnærming til statistisk
dataanalyse i R. Kurset vil gi studentene tilstrekkelig kunnskap til å utføre standard statistiske analyser. I tillegg skal
studentene kunne lage egne funksjoner, som benytter/modifiserer tilgjengelige funksjoner for å løse spesielle problemer
som ikke kan løses med standard kode. Studentene skal også kunne presentere sine analyseresultater i en oversiktlig og
vitenskapelig form, ved hjelp av tekst og grafikk.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Skriftlig eksamen, 3,5 t, teller 100 %.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: 
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TBA100  Bygningshistorie
The Heritage of Buildings
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Leif Daniel Houck/ IMT
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Utferder og øvingsoppgaver.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger/øvinger/korte befaringer: 52 timer. Utferd:8 timer
Innhold:  Emnet er lagt opp med hovedvekt på alminnelig europeisk og norsk byggeskikk gjennom tidene. Dette vil
gjelde byutvikling, kirkebygg, boligbygg og næringsbygg generelt, men også fokus på tun og bygninger knyttet til
gardsdrift- innhus og uthus av ulike slag. Byggeskikkens variasjonsrikdom vil bli drøftet i forhold til naturvilkår og
generell historisk utvikling og stilhistorie. En del problemstillinger knyttet til vern og istandsetting av gamle hus vil bli
tatt opp. Det er obligatorisk studentdeltakelse i øvinger og utferder.
Læringsutbytte: Studentene skal ha en oversikt over hovedtrekkene i norsk og europeisk byggeskikk og
bygningsvernets organisering og virkemidler. De skal kunne beskrive ulike arkitektoniske tidsepoker, tidsfeste dem og
beskrive og tidsfeste typiske bygningstyper og bebyggelsesmønstre. Studentene skal kjenne uhovedtrekkene i utviklingen
av norsk byggetradisjon og blant annet kjenne til ulike utviklingstrekk for bruksbygninger, regionale forskjeller og
de bakenforliggende samfunnsendringene. Studenten bør ha fått en positiv holdning til bygningsvern både som god
ressursutnytting og verdifull kulturell \'ballast\'.
Eksamensform: Avsluttende Muntlig Karakterregel: A-F
Eksamen: 

TBA110  Frihåndstegning
Free-Hand Drawing
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: John Petter Langdalen/ IMT
Startperiode: Juniblokk
Perioder: Juniblokk  
Obligatoriske aktiviteter: Dagsutferder.
Strukturert undervisningstid: Undervisningen i emnet består av ca. 2 uker (80 timer) med forelesninger og øvinger ved
UMB + 1 uke (40 timer) med dagsutferder og øvinger.
Innhold:  Oppøving i frihåndstegning til tredimensjonal forståelse gjennom tegning av rommodeller. Studier i utforming
og detaljer i utvalgte bygningsmiljøer. Øvingsoppgaver i blyant-, tusj- og farger daglig gjennom hele kurset ved UMB og
på dagsutferder.
Læringsutbytte: Lære tegne- og skisseteknikk med tanke på å nytte tegning som middel til å forklare ideer og meninger.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Obligatoriske innleveringsoppgaver.

TBA160  Bygningsplanlegging I med DAK
Drawing and Design of Buildings I including CAD
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: John Petter Langdalen/ IMT
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: 
Forutsatte forkunnskaper:  
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Overlapping og studiepoengreduksjon: Dette kurset erstatter TBM160 og TBA260. Ingen får studiepoeng for både
TBA160 og TBM160 og/eller TBA260.
Strukturert undervisningstid: Det timeplanfestes 78 timer (6t/uke) som i hovedsak brukes til klasseromsundervisning.
Fordeling mellom forelesninger og øvinger vil semesteret sett under ett fordele seg 50/50 mellom forelesninger og
veiledet øving. Hovedvekten av forelesninger vil legges til første del av semesteret.
Innhold:  Trening i teknisk tegning og DAK for bygningsplanleggere er plassert i første del av emnet. I undervisningen
inngår fremstillingsteknikk for planer, snitt og oppriss, samt teknisk perspektivtegning. I undervisningen legges det
særlig vekt på sammenhengen mellom romprogram, tomtens forutsetninger og byggeplan. Forelesninger om temaene
form, funksjon og teknikk.
Læringsutbytte: Studentene skal ha en grunnleggende forståelse for fremgangsmåten ved planlegging og utforming av
bygninger. I dette inngår teknisk tegning og DAK (dataassistert konstruksjon) til bruk i fagtegning.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Obligatoriske innleveringsoppgaver. Delinnleveringer avtales ved emnestart. Prosjektoppgave som leveres
siste undervisningsdag.

TBA190  Husbyggingsteknikk I
Building Structures I
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Tormod Aurlien/ IMT
Medvirkende lærere: Thomas Thiis.
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Øvingsoppgaver og utferd. Øvingsoppgavene skal være innlevert senest en uke før eksamen
for godkjenning.
Overlapping og studiepoengreduksjon: Den som har tatt TBA 190 vil kun få 5 studiepoeng for å ta TBA 205, og den
som eventuelt har tatt TBA 205 vil kun få 5 studiepoeng ved å ta TBA 190.
Strukturert undervisningstid: Forelesning 52 timer. Øvinger 26 timer. Utferd innpasses i forelesningstiden.
Innhold:  Litt historikk, hus i Norge. Vannforsyning, avløp, oppvarming, inneklima, ventilasjon. Fuktmekanikk,
vanndamp, mollierdiagram, lydregulering, brannvern. Bygningsmaterialer, tre og trebaserte, metaller, glass, plast,
betong. Konstruksjoner, fundamenter, kjellermurer, etasjeskiller, vegger, tak.
Læringsutbytte: Emnet skal gi en grunnleggende forståelse for: -bygging av boliger og andre enkle bygg, -
bygningsfysikk med vekt på varme og fuktbevegelser, -byggematerialenes egenskaper, -inneklima og ventilasjon, -krav
til brannmotstand og lydregulering i bygg, -valg av materialer og konstruksjoner for å oppfylle ulike krav.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: 3 timers skriftlig prøve.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Utdelt kalkulator. Spesifiserte andre hjelpemidler.

TBA201  Geoteknikk
Soil Mechanics
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Jan Vaslestad/ IMT
Medvirkende lærere: Jan Vaslestad.
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Lab og feltarbeid (demonstrasjon).
Forutsatte forkunnskaper:  Grunnleggende mekanikk tilsvarende FYS101.
Strukturert undervisningstid: Det timeplanfestes 52 timer (4t/uke), fordelt likt mellom forelesninger og veiledet øving.
Innhold:  Jordartenes fysiske egenskaper, jordtrykk og stabilitet, setninger, fundamentering og vannstrømming i jord blir
forelest.
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Læringsutbytte: Studentene skal etter å ha fullført emnet ha kunnskaper om jordartenes oppbygging og hvordan de
oppfører seg under påvirkning av statiske og hydrauliske laster. Studenten skal også ha kjennskap til hjelpemidler i
anvendt geoteknikk og kunne bruke de mest vanlige måleinstrumentene for grunnundersøkelser. Studentene skal også
kunne foreta grunnleggende analyser av stabilitet, setninger, fundamentering, og strømning av vann i jord.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: 

TBA210  Husbyggingsteknikk II
Building Structures II
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Tormod Aurlien/ IMT
Medvirkende lærere: Christian Sørensen. Thomas Thiis
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Øvingsoppgaver og utferd. Øvingsoppgavene skal være innlevert senest en uke før eksamen
for godkjenning.
Forutsatte forkunnskaper:  TBA190 eller tilsvarende.
Strukturert undervisningstid: Forelesning: 52 timer (4 timer pr uke). Øvinger: 26 timer (2 timer pr uke). Utferd
innpasses i forelesningstiden.
Innhold:  Emnet tar utgangspunkt i Husbyggingsteknikk I (TBA190) og går grundigere inn på flere av temaene som
ble tatt opp der. Spesielt vil det bli lagt vekt på inneklima, ventilasjon og energiøkonomisering i bygg. Videre vil kurset
behandle produksjon og bruk av betong i bygg, brannteknisk dimensjonering og bygningers lydmiljø.
Læringsutbytte: Studentene skal tilegne seg de viktigste prinsippene innenfor god husbyggingsteknikk. Gjennom
kunnskap om bygningsfysikk og de viktigste byggematerialene skal man kunne konstruere de ulike delene av boliger og
enkle næringsbygg.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig prøve (tre timer).
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen:  Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

TBA220  Konstruksjonsteknikk bygg
Structural Design in Steel, Timber and Concrete
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Egil Einar Leirgul/ IMT
Medvirkende lærere: 
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Høstparallell  Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Obligatoriske ukentlige innleveringsoppgaver.
Forutsatte forkunnskaper:  TBM120: Fasthetslære og grunnleggende beregningsteknikk (tidligere kode TBA200).
Strukturert undervisningstid: Forelesning: 104 timer (4 timer pr uke). Øvinger: 52 timer (2 timer pr uke).
Innhold:  Emnets hovedinnhold er konstruksjonsteknikk. Vår: Stål som konstruksjonsmateriale, spenninger i stål,
dimensjonering av stålbjelker inklusive vippingsbegrepet og nedbøyningskontroll, dimensjonering av søyler, innføring
av punktlaster på bjelker, stegavstivning, vippingsavstivning. Dimensjonering av sveiste og boltede forbindelser. Tre
som konstruksjonsmateriale, spenninger i trevirke, innvirkning av fuktighet og lastvarighet på styrkeegenskaper, limtre,
dimensjonering av trebjelker inklusive vippingsbegrepet og nedbøyningskontroll, brannpåvirkning, dimensjonering av
søyler, endeinnsnitt i limtrebjelker, sammensatte tverrsnitt, kryssfinér, limte bjelker med tynne steg. Høst: Mekaniske
treforbindelsesmidler: spikere, bolter, treskruer, tømmerforbindere, stavdybler, innlimte bolter, spikerplater. Betong
som konstruksjonsmateriale, armeringsstål, dimensjonering av korte søyler, dimensjonering av bjelker og plater,
trykkarmering i bjelker, T-tverrsnitt, skjærarmering i bjelker, moment og aksialkraft, M-N-diagram for søyletverrsnitt,
slanke trykkstaver. Nedbøyningsberegninger, rissvidde-beregninger, svinn og kryp, minimumsarmering, armeringsregler
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(plassering av armering og overdekningskrav), forankring av armering, skjøting av armering. Introduksjon til
spennarmerte elementer.
Læringsutbytte: Etter gjennomført emne skal studentene kunne dimensjonere bærende bygningsdeler i stål, tre og
betong, samt ha fått en innføring i utforming og dimensjonering av tre- og stålforbindelser og i armeringsføring i
betongkonstruksjoners knutepunkter. Studentene skal videre ha fått en innføring i dimensjonering av spennarmerte
betongelementer. Studentene skal lære å forstå teorien for hvordan stål, tre og betong fungerer i bæreverk. Studentene
skal forstå hvordan man benytter reglene i Norsk Standard til dimensjonering av konstruksjoner slik at disse oppfyller
krav til konstruktiv sikkerhet og bruksegenskaper. Studentene skal bli fortrolige med deler av innholdet i Norsk Standard
3472 (Prosjektering av stålkonstruksjoner. Beregnings- og konstruksjonsregler), Norsk Standard 3473 (Prosjektering av
betongkonstruksjoner. Beregnings- og konstruksjonsregler) og Norsk Standard 3470 (Prosjektering av trekonstruksjoner.
Beregnings- og konstruksjonsregler) og kunne benytte disse til dimensjonering av konstruksjoner. Studentene skal forstå
betydningen av korrekt dimensjonering og sammenføyning av konstruksjonsdeler av hensyn til sikkerhet, funksjon,
pålitelighet, estetikk og økonomi (materialforbruk, tidsforbruk ved bygging, levetid/vedlikehold).
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: To skriftlige prøver, hver på 3 timer.

TBA221  Konstruksjonsteknikk II Bygg
Structural Design of Buildings II
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Christian Sørensen/ IMT
Medvirkende lærere: 
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Ukentlige innleveringsoppgaver
Forutsatte forkunnskaper:  TBM120, TBA220 (eller tilsvarende forkunnskaper).
Strukturert undervisningstid: Forelesning: 52 timer (4 timer pr uke). Øvinger: 26 timer (2 timer pr uke). Ikke veiledet
øving og utferd(er) kommer i tillegg.
Innhold:  Kunnskap om laster på byggverk. Beregning av deformasjoner og analyse av statisk ubestemte konstruksjoner.
Laster og statikk for siloer og støttevegger. Sikring av byggets totalstabilitet og bestandighet. Samspill mellom
bæresystem og arkitektur. Endringer og ombygging. Øvingsoppgaver i dimensjonering av tre-, betong- og
stålkonstruksjoner. Introduksjon til dataprogrammet FOCUS Konstruksjon.
Læringsutbytte: Etter at emnet er gjennomført skal studenten kunne beregne og dimensjonere vanlige, enkle bygninger
for de lastene som er aktuelle, til et angitt pålitelighetsnivå. Emnet skal gi forståelse av det komplette byggverkets
virkemåte, kunnskap om de aktuelle laster og påkjenninger, og opplæring i hvordan byggverket dimensjoneres for
et tilsiktet sikkerhetsnivå. Kunnskap og ferdigheter aktiviseres gjennom utstrakt arbeid med øvingsoppgaver under
veiledning av lærer. Det dimensjoneres konstruksjoner av tre, armert betong og stål, etter kravene i relevante Norsk
Standard. Studentene lærer å bruke de aktuelle Norsk Standard for byggkonstruksjoner. Sikkerhetssystemet skal brukes
slik at dimensjoneringsresultater og kostnader blir optimalisert fra kundens og/eller samfunnets synsvinkel.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig eksamen.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: 

TBA261  Bygningsplanlegging II
Drawing and Design of Buildings II
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Leif Daniel Houck/ IMT
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Forutsatte forkunnskaper:  TBA190, TBA160/TBA260.
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Strukturert undervisningstid: Det timeplanfestes 78 timer. Fordeling mellom forelesninger og øvinger vil semesteret
sett under ett fordele seg 50/50 mellom forelesninger og veiledet øving. Hovedvekten av forelesninger vil legges til
første del av semesteret.
Innhold:  Med bakgrunn i undervisningen i Bygningsplanlegging I, gis utdypende teori og gjennomgang av
metoder og verktøy for prosjektering. Av sentrale temaer som foreleses kan nevnes: tomteanalyse, konseptutvikling,
arkitektur, materialbruk og universell utforming. Kurset gir trening i teknisk tegning og DAK, inkl. BIM
(bygningsinformasjonsmodellering). Studietur inngår i emnet.
Læringsutbytte: Studentene skal ha nødvendige teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter for planlegging og
produksjon av tegningsgrunnlag for større prosjekteringsoppgaver.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Øvinger. Prosjektoppgave som leveres siste undervisningsdag. Delinnleveringer avtales ved emnestart.

TBA270  Byggesak og prosjektadministrasjon
Construction Management
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Leif Daniel Houck/ IMT
Medvirkende lærere: 
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Innleveringsoppgaver.
Forutsatte forkunnskaper:  TBA210 og TBA160 eller TBA260.
Overlapping og studiepoengreduksjon: Studenter som har tatt TBA205 vil kun få fem nye studiepoeng ved å ta
TBA270.
Strukturert undervisningstid: Forelesning: 52 timer (4 timer pr uke). Øvinger: 26 timer (2 timer pr uke).
Innhold:  Prosjektstyring, prosjektledelse og gjennomføring av byggeprosjekter står sentralt. Valg av entreprisestrategi,
utarbeidelse av anbudsdokumenter, prising, anbudskontroll/vurdering og kontraktsbestemmelser blir gjennomgått.
Emnet behandler lover og regler knyttet til byggesak. IT-baserte verktøy/hjelpemidler, inkl. bruk av BIM
(BygningsInformasjonsModell) blir introdusert.
Læringsutbytte: Studentene skal ha kunnskaper om gjennomføring av byggesaker og prosjektledelse ved tradisjonell
byggteknisk prosjektering og totalprosjektering.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

TBA280  Bygg og miljø
Buildings and the Environment
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Torgeir Lyngtveit/ IMT
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Forutsatte forkunnskaper:  TBA210, TBA261.
Strukturert undervisningstid: Det er satt av seks timer til strukturert undervisningstid pr. uke.
Innhold:  Emnet fokuserer på miljøvennlig bygging, materialvalg, energiøkonomisering, klimatilpassing og bærekraftig
forvaltning av eksisterende bygninger. Gjenbruk og fornyelse av eksisterende bebyggelse er sentralt. Temaet drøftes også
i forhold til kulturminnehensyn. Det er lagt inn obligatoriske øvinger og en større prosjekteringsoppgave.
Læringsutbytte: Etter å ha fullført emne skal studentene kunne vurdere ulike forhold vedrørende mulig gjenbruk eller
fornyelse/rehabilitering av eksisterende bebyggelse opp mot nybygging. Studentene skal etter kurset ha kunnskap om
materialbruk og holdbarhet, funksjon, kostnader til forvaltning, drift (bl.a. energibruk) og vedlikehold, estetikk og
kulturminnehensyn, økologi, m.m.
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Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Det er flere innleveringsoppgaver som tilsammen vil danne grunnlag for karakter i faget. Den store oppgaven
teller 50% av karakteren.

TBA290  Trekonstruksjonsteknikk
Timber Engineering
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Nils Ivar Bovim/ IMT
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Øvinger, lab.rapporter og utferd.
Forutsatte forkunnskaper:  TBA200 (ny kode TBM120), TBA220, TBA221 (eller tilsvarende).
Strukturert undervisningstid: Forelesning: 78 timer (6 timer/uke). Øvinger, lab og utferd innpasses i forelesningstiden.
Innhold:  Trekonstruksjonsteknikk i historisk perspektiv. Forbindelser i gamle og nye trekonstruksjoner, samt
forbindelser for større trekonstruksjoner. Konstruksjoner med spikerplater. Aktuelle konstruksjonselementer av limtre,
rundtømmer og trebaserte profiler. Avstivninger med fagverk og skiver. Laboratorieundersøkelser av forbindelser.
Øvingsoppgaver vedrørende forbindelser og konstruksjonselementer.
Læringsutbytte: Studentene skal tilegne seg kunnskap om moderne trekonstruksjonsteknikk og teoretisk grunnlag for å
kunne utforme både små og store konstruksjoner i tre og trebaserte materialer.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig prøve, 3 timer.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Utdelt kalkulator. Spesifiserte andre hjelpemidler.

TBA299  Bygg, prosjektarbeid
Building design, Project Work
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: John Petter Langdalen/ IMT
Medvirkende lærere: Lærere fra M-BA, andre
Startperiode:
Perioder: Etter behov
Emnet tilbys:  Ved oppmelding
Forutsatte forkunnskaper:  Emnet kan normalt ikke gjennomføres før i 3. studieår. Dette innebærer at studenten skal
ha en generell naturfaglig og matematisk basiskunskap og helst noe teknologifag.
Strukturert undervisningstid: 15 timer veiledning.
Innhold:  Startperiode og gjennomføring bestemmes av veileder og student. Alle perioder er aktuelle. Emnet vil
normalt bestå av prosjektarbeider hvor en søker å kombinere oppgaver av teoretisk eller eksperimentell karakter med
praktiske oppgaver. Arbeidet her kan for eksempel omfatte en studie av en aktuell problemstilling som løses ved hjelp av
litteraturstudie eller en teoretisk analyse. Andre typer oppgaver kan være mer konsulentpregede eller oppdragspregede,
hvor man skal løse et problem i samarbeid med en kommune eller industripartner eller i tilknytning til et pågående
forskningsprosjekt.
Læringsutbytte: Målet med prosjektarbeidet er at studentene skal få erfaring i løsning av konkrete problemstillinger
av vitenskapelig, analytisk eller praktisk, teknisk faglig karakter. Studentene får også øvelse i prosjektplanlegging og
rapportering av de oppnådde resultater.
Eksamensform: Avsluttende Karakterregel: A-F
Eksamen: Prosjektoppgave.

TBA310  Bygningsplanlegging III
Building Design III
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Studiepoeng: 15 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Torgeir Lyngtveit/ IMT
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Forutsatte forkunnskaper:  TBA210 Husbyggingsteknikk II. TBA261 Bygningsplanlegging II.
Strukturert undervisningstid: Det timeplanfestes 6 timer/uka til forelesninger, organisert veiledning og gruppearbeid.
Innhold:  Emnet består av en prosjekteringsdel og en teoridel. I teoridelen utdypes tema fra tidligere prosjekteringskurs
f. eks. funksjonsanalyser, formgiving, konstruksjonsanalyser m.m. og det gis supplerende forelesninger på tema som f.
eks. typologi, miljø, fargebruk, bygningsvern, universell utforming og detaljering avhengig av prosjekteringsoppgavens
karakter. Teoridelen vil være sterkt integrert i prosjekteringsdelen. I prosjekteringsdelen gjennomfører studenten
arkitektprosjektering av et bygningsanlegg i nærmere definert omfang. De funksjonelle, estetiske, tekniske og
økonomiske forhold analyseres og sees i sammenheng. Prosjekteringen gjennomføres under veiledning med bakgrunn i
feltregistreringer. Det skal utarbeides en skriftlig redegjørelse, tegninger og modell.
Læringsutbytte: Målet er at studenten viser god evne til syntesetenking og kunne takle hovedutfordringen som er å
skape gode bygninger og bygningsmiljøer der de ulike aspektene funksjon, estetikk, byggeteknikk og økonomi er gitt en
balansert vurdering i form av tegninger og beskrivelse.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Prosjektoppgave.

TBA320  Konstruksjonsteknikk III Bygg
Structural Design of Buildings, Advanced Course
Studiepoeng: 15 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Nils Ivar Bovim/ IMT
Medvirkende lærere: 
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Korte ekskursjoner til bygg.
Forutsatte forkunnskaper:  TBA200 (ny kode TBM120), TBA220 og TBA221 (eller tilsvarende forkunnskaper).
Strukturert undervisningstid: Forelesning: 78 timer (6 t/uke). Øvinger: 130 timer (10 t/uke). Ikke veiledet øving og
utferd(er) kommer i tillegg.
Innhold:  Emnets hovedinnhold er konstruksjonsteknikk. Det omfatter videregående statikk og konstruksjon for
stavsystemer, plater og beholderkonstruksjoner, samt en del videregående temaer i trekonstruksjoner. Det benytte
FEM-analyse og gis opplæring og trening i bruk av aktuell programvare. Tilstandsanalyse og konstruktiv sikkerhet for
eksisterende bebyggelse tas med, og er tema for en semesteroppgave.
Læringsutbytte: Etter at emnet er gjennomført skal studenten kunne beregne og dimensjonere også mer kompliserte
byggverk for de lastene som er aktuelle, til et angitt pålitelighetsnivå. Videre skal studenten lære å tilpasse konstruktiv
løsning til funksjonelle og estetiske krav og ønsker. Emnet skal gi kunnskaper om konstruksjoner som trenger 2D-
elastisitetsteori, og kjennskap til og trening i å bruke FEM-programvare for analyse og dimensjonering av ulike
bæresystemer. Videre gis det videregående undervisning i trekonstruksjoner. Kunnskaper og ferdigheter aktiviseres
gjennom utstrakt arbeid med øvingsoppgaver under veiledning av lærer. Det gis opplæring og trening i bruk av
FEM-programvare for konstruksjoner bygd av stavsystemer (ulike materialer) og for plater av armert betong.
Sikkerhetssystemet skal brukes slik at dimensjoneringsresultater og kostnader blir optimalisert fra kundens og/eller
samfunnets synsvinkel.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Langsgående evaluering med skriftlig prøve (3,5 t) (3/5), obligatoriske innleveringsoppgaver (2/5).

TBA321  Videregående betongmaterialteknologi
Advanced Plain Concrete
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Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Christian Sørensen/ IMT
Medvirkende lærere: Forelesninger av representant fra betongbransjen vil bli forsøkt arrangert i løpet av kursperioden.
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Emnet tilbys:  Ved oppmelding
Obligatoriske aktiviteter: Ukentlig hjemmearbeid for innlevering og godkjennelse, 80% kreves godkjent.
Forutsatte forkunnskaper:  TBA210 eller tilsvarende kunnskaper.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: 2 timer pr. uke
Innhold:  Sementtyper, hydratisering, poretyper, vanninnhold i herdet sementpasta, silika, flyveaske, pozzolaneffekten,
fillereffekten, tilsetningsstoffers og tilsetningsmaterialers virkemåte, kjemisk og mekanisk nedbrytning og rehabilitering
av betong, betongpumping, tilført luft, innrørt luft, tilslagets og finpartiklers innvirkning på bearbeidelighet i fersk
tilstand, menisk-krefter, måling av sements finhet, prøvemetoder for konvensjonell fersk betong og tørr betong,
fasthetsprøving av herdet betong, herdeteknologi, ferdigbetong- og betongvareproduksjon.
Læringsutbytte: Studentene skal ha fått forståelse for betongs sammensetning, produksjon, utstøping, herding,
anvendelse og vedlikehold/rehabilitering.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: 3 timer skriftlig eksamen
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen:  Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

TBA331  Bygningsfysisk simulering
Building Performance Simulation
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Tormod Aurlien/ IMT
Medvirkende lærere: Tormod Aurlien
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Emnet tilbys:  Ved oppmelding
Forutsatte forkunnskaper:  TBA210
Strukturert undervisningstid: 20 timer forelesninger, veiledning av prosjektarbeid. For et kurs på 5 studiepoeng må det
normalt påregnes ca. 150 timers arbeid totalt.
Innhold:  Emnet tar opp simulering av viktige bygningsfysiske egenskaper. Sentralt står simulering av energi
og innemiljø i bygninger. Også simulering av fukt, varmetransport og klimapåkjenninger på bygninger tas opp.
Prosjektoppgave.
Læringsutbytte: Studentene skal kunne benytte dataprogrammer for energisimulering for å utføre analyser av
energiforbruk i bygninger. Videre skal de kunne optimalisere energibruken i en bygning og vurdere kostnader knyttet
til energieffektiviseringstiltak. Studentene skal og kunne analysere konstruksjoner med hensyn på klimapåkjenninger,
varme og fukttransport.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Obligatoriske innleveringsoppgaver.

TBM120  Fasthetslære og grunnleggende beregningsteknikk
Mechanics of Materials and Structural Engineering Basics
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Christian Sørensen/ IMT
Medvirkende lærere: Egil Einar Leirgul og andre.
Startperiode: Augustblokk
Perioder: Augustblokk  Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Daglige innleveringsoppgaver i august og ukentlige innleveringsoppgaver i høstparallellen.
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Forutsatte forkunnskaper:  FYS110
Strukturert undervisningstid: Det blir totalt ca. 104 timer forelesninger og 52 timer øvinger. I augustblokka blir det
2 timer forelesning pr. dag og 4 timer øvinger. I høstparallellen blir det 4 timer forelesninger pr. uke og 2 timer med
øvinger.
Innhold:  Spenninger: normal- (strekk/trykk), bøye-, skjær- og torsjonsspenninger. Frilagte legemer. Elastisitetsmodul.
Poissons tall. Ståls fasthetsegenskaper og spenningsbegrensninger (arbeidsdiagram for stål). Sikkerhetsfaktorer (last-
og materialfaktorer). Spenningskonsentrasjoner (\"kjerv\"). Plastisk spenningsutvikling m/plastisk kapasitet. Utmatting/
bruddmekanikk. Temperaturspenninger. Temperaturutvidelse for forskjellige materialer. Spenninger i komponenter
sammensatte av ulike materialer. Kraft- og momentdiagrammer. Introduksjon til enhetslastmetoden, d.v.s. teori og
utledning av nedbøyningsformler for bjelker og fagverk. Knekning (treghetsradius, Eulerstav, virkelig stav, knekklengde,
slankhetstall). Statisk ubestemthet (benytte enhetslastmetoden for beregning av opplagskrefter og fagverks stavkrefter).
Beregning av bøye- og skjærspenninger i et hvilket som helst punkt i et bjelketverrsnitt.
Læringsutbytte: Studentene skal etter å ha fullført emnett ha en forståelse for: lineære krefter og momenter inkl.
torsjon, spenninger, legemers likevekt (frilagte legemer) og deformasjon, materialegenskaper som fasthet, elastisitet,
knekkebegrepet. Studentene skal kunne: beregne statisk moment inkl. å lokalisere en flates tyngdepunkt, treghetsmoment
og polart treghetsmoment, motstandsmoment for et tverrsnitt, konstruere skjærkraft- og momentdiagram for bjelker. De
skal ha kunnskaper om enhetslastmetoden for beregning av nedbøyning av bjelker og fagverk samt opplagskrefter for
statisk ubestemte bjelker, stavkrefter i statisk ubestemte fagverk. Utledning av spenningsformler og anvendelse av disse.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig prøve, 3 timer.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Utdelt kalkulator. Spesifiserte andre hjelpemidler.

THT100  Kommunalteknikk
Civil Engineering
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Arve Heistad/ IMT
Medvirkende lærere: Thomas Thiis, Jan Vaslestad, John Morken, gjesteforelesere
Startperiode: Januarblokk
Perioder: Januarblokk  
Obligatoriske aktiviteter: Øvingsoppgave
Strukturert undervisningstid: Ca. 28 timer forelesninger og 5 times befaring for de studenter som melder seg på ca 35
personer øvre grense for deltagelse på befaring.
Innhold:  Emnet består vesentlig av forelesninger om organisering av kommunens tekniske etater, forvaltning,
planlegging og drift av kommunale veier og ledningsnett. Det undervises om det elementære grunnlaget for
dimensjonering av vei, vannforsyning, bruk av overvann som en ressurs, avløpsvann og prinsippløsninger for
renovasjon. Det gis også noe undervisning om prinsipper for plassering av hus på tomt og brannslukningshensyn.
Læringsutbytte: Studentene skal etter å ha fullført emnet ha kunnskap om kommunal organisering,samt planlegging,
bygging og drift av kommunal-tekniske anlegg, som vei-, vann- og avløpsanlegg. De skal kjenne til viktige prinsipper
ved plannlegning av tomt og utnyttelse og plassering av hus samt brannvern og avfallshåndtering.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: 3 timers skriflig eksamen.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen:  Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

THT200  Vannteknikk for landskapsplanleggere
Water Technology for Landscape Planners
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Oddvar G. Lindholm/ IMT
Medvirkende lærere: Oddvar Lindholm, Arve Heistad, Jan Vaslestad og gjesteforelesere.
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
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Obligatoriske aktiviteter: Semesteroppgave.
Strukturert undervisningstid: Totalt ca. 50 timer. Utferd. Øvingsoppgaver. En semesteroppgave må være bestått før
eksamen.
Innhold:  Emnet vil inneholde følgende temaer: -Grunnleggende hydraulikk. -Vanningsteknikk for park- og
grøntområder. -Dreneringsmetoder. -Erosjonsrisiko og teknikker for beskyttelse mot erosjon. -Geoteknikk, jordstabilitet,
poretrykk, utglidninger og setninger. -Grunnvann, betydning for grøntområder og lokal overvannshåndtering. -Urban
hydrologi med nedbørintensiteter, klimaeffekter i Norge, avrenningsforhold. -Konvensjonell kontra naturbasert
overvannshåndtering, lokal og åpen håndtering av overvann i tettsteder, overvann som del av bybildet, rensemetoder for
overvann, infiltrasjonsteknikker, dimensjonering, utrustning og drift av dammer, åpne vannveier, renner og kanaler for
overvann.
Læringsutbytte: Studentene skal etter å ha fullført emnet ha kunnskap om håndtering av vann i bybildet og i
grøntområder. Gjennom undervisningen skal studentene lære seg praktiske metoder til bruk i dimensjonering og
utforming av anlegg for håndtering av vann i slike anlegg.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig eksamen.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen:  Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

THT201  Hurtigmetoder for måling av miljøtekniske parametre, laboratoriekurs
Rapid Methods for Assessing Environmental Parameters, Laboratory Course
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Bjørn Frode Eriksen/ IMT
Medvirkende lærere: Arve Heistad, Harsha Ratnawerra, Jon Asper, John Mosbye, Odd-Ivar Lekang, Bjørn Reidar
Hansen
Emnet tilbys første gang: VÅR  2013
Startperiode: Juniblokk
Perioder: Juniblokk  
Forutsatte forkunnskaper:  KJM100 - Generell kjemi, eller tilsvarende kunnskap
Strukturert undervisningstid: Kombinert forelesninger og øvelser, totalt 39 timer.
Innhold:  Emnet er et laboratorieemne, og fokuserer på hvordan miljøparameter kan måles ved hjelp av hurtigmetoder
(Rapid-analysis). Slike metoder er et viktig hjelpemiddel i tilfeller der man trenger raske og godt pålitelige resultater uten
å ta veien om mer avanserte kjemiske målemetoder hvor en trenger større permanente laboratorier. Fokus vil ligge på
metoder for måling av vannkvalitet. Aktuelle måleområder vil være gasser som oksygen, nitrogen og karbondioksyd,
kjemisk sammensetning, pH, ulike nitrogenforbindelser (TN, TAN, NO2, NO3), fosforinnhold og partikkelinnhold,
farge og turbiditet, KOF, BOF og innhold av mikroorganismer. Videre vil det sett på metoder for mengdeberegning og
karakterisering av slam, og Jar-test for vurdering av fellingskjemikalier. Vurdering av metoder, hva er feilmargin og
hvor mange prøver må tas ut, prøveuttak og vurdering av måleresultater i forhold til ulike bruksområder er andre viktige
aktiviteter. Laboratorieøvelsene vil foregå i ny vannlab. og i ny akvakulturlab. ved UMB.
Læringsutbytte: Studentene skal kunne redegjøre for og beherske aktuelle hurtigmetoder for måling av viktige
miljøparametere, i første rekke i tilknytning til vann og slam. Videre skal de kunne beskrive, planlegge og gjennomføre
et prøvetakningsopplegg og kunne vurdere analyseresultater.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Studentene skal utføre og levere inn minst 10 sett med laboratorieøvelser. Disse gås gjennom og studenten får
settene tilbake med kommentarer for mulig oppretting før avsluttende innlevering hvor øvelsene vurderes med godkjent /
ikke godkjent .

THT251  Vegteknologi, drift og vedlikehold av veger
Design, Operation and Maintenance of Highways
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Thomas Kringlebotn Thiis/ IMT
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Medvirkende lærere: Tseday Damtew
Emnet tilbys første gang: HØST  2013
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Forutsatte forkunnskaper:  TBA201
Strukturert undervisningstid: Det timeplanfestes 65 timer (5t/uke)
Innhold:  Vegers konstruksjon og oppbygging (overbygningsteknologi) samt drift og vedlikehold av veger. Følgende
momenter vil bli omhandlet &amp;#8226; Dimensjonering av dekke- og overbygningskonstruksjoner &amp;#8226;
Drenering av veger &amp;#8211; krav, utforming, kontroll og dokumentasjon &amp;#8226; Vegdekker&amp;#8211;
egenskaper, krav til og kontroll av kvalitet samt asfaltteknologi &amp;#8226; Veger og vegdekkers funksjonsegenskaper
herunder bæreevne, spor, jevnhet, friksjon, akustiske egenskaper (støy), spesielle vinterforhold m.m. &amp;#8226;
Vegvedlikehold og vinterdrift- forsterkning av veger, dekkevedlikehold &amp;#8226; Tele i veg konstruksjon
&amp;#8211; mekanisme og tiltak for å unngå problematikken
Læringsutbytte: Studenten skal få godt overblikk over vegbygging og kunne utføre grunnleggende dimensjonering av
veger i henhold til etablert norsk praksis. Studenten skal også ha kunnskaper om hvordan veger driftes og vedlikeholdes.
Studenten får et godt grunnlag for fordypning innenfor dimensjonering av veger.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: 3 timers skriftlig eksamen
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Utdelt kalkulator. Spesifiserte andre hjelpemidler.

THT261  Vannforsyning og avløpssystemer
Water Supply, Sewerage and Drainage
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Oddvar G. Lindholm/ IMT
Medvirkende lærere: O. Lindholm, A. Heistad og gjesteforelesere
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Bestått semesteroppgave. Utferd og deltagelse ved demonstrasjon av brønnboring.
Forutsatte forkunnskaper:  Man bør ha basiskunnskaper innen hydraulikk, tilsvarende TPS210 Transport av væsker
og gasser.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger ca. 50 timer. Utferder og brønnboring ca. 10 timer. Øvingsoppgaver ca.
6-10 timer. Prosjektoppgave ca. 2 ukeverk.
Innhold:  Planer og dimensjonering av anlegg for vannforsyning og avløp. Nedbør og overvannshåndtering, urban
hydrologi og flomberegninger. Ledningsnett for vannforsyning og avløp med alle tilhørende komponenter, vannbehov,
utslipp av avløp, grunnvann til vannforsyning og borebrønner. Fornyelse og rehabilitering av ledningsnettet, beskyttelse
mot forurensning av vannkildene.
Læringsutbytte: Studentene vil etter kurset kunne håndtere følgende faser i vannforsynings- og avløpsprosjekter: Idé-
plan- og dimensjonering. Videre vil de kunne arbeide med rehabilitering og sanering av eldre ledningsanlegg. Studentene
får et grunnlag til å kunne analysere og dimensjonere infrastruktur for vannforsyning og kommunale avløp. Dette er
ledningsnett, transportsystemer, pumper og annet tilhørende utstyr for vannforsyning og kommunale avløp i byer og
tettsteder.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriflig eksamen 3,5 timer.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen:  Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

THT271  Renseteknikk for drikkevann og avløpsvann og næringsmiddelavløp
Treatment of Water and Sewage
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Harsha Chandima Ratnaweera/ IMT
Medvirkende lærere: Arve Heistad, Lars Hem, Tor Håkonsen, gjesteforelesere
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Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Øvingsoppgaver i form av semesteroppgave.
Forutsatte forkunnskaper:  Et grunnkurs i kjemi som for eksempel KJM100 Kjemi.
Overlapping og studiepoengreduksjon: THT271 er utvidet for å inkludere problemstillinger for avløp fra
næringsmiddelindustri.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger ca. 50 timer. Utferder ca. 4 timer. Øvingsoppgaver som kan være semester
oppgave.
Innhold:  Relevante myndigheter og rettsregler for vannforsyning og avløp. Status for norges vannforsynings- og
avløpssituasjon. Nasjonale mål for vannforekomstene. Elementer i et vannrenseanlegg basert på overflatevann og
basert på grunnvann. Vannforbruk, kapasitet og rensing av drikkevann basert både på overflatevann og grunnvann.
Avløpsvannets mengder, variasjoner og sammensetning. Rensing av kommunalt og industrielt avløpsvann og behandling
og gjenbruk av avløpsslam. Analyse av prosessvalg og dimensjonering av renseanleggene. Forurensningsproduksjon
og avløpsmengder, målemetoder, prøvetaking og kontroll. Forskrifter, krav, utslippstillatelser, kontroll og myndigheter.
Virkninger i miljøet av de stoffer som slipper ut fra husholdninger og næringsmiddelindustrien. Forbehandlingsmetoder
for avløpet. Biologisk behandling m. aktiv slammetoden og fastsittende bakteriekulturer, biofiltre. Nitrogenfjerning
med biologisk og fysisk/kjemiske prosesser. Kjemisk rensing. Fosforfjerning. Kjemikalievalg, dosering, flokkulering.
Partikkelavskilling med konvensjonell sedimentering, lamellsedimentering, filtrering og flotasjon. Slambehandling.
Computer-simulering av enhetsprosesser. Miljøgifter i slam. Slamlagring, slamfortykking, sentrifugering, silbåndpresser,
etc. Utnyttelse av slam og avfall ved produksjon av gjødsel, proteiner, produksjon av biogass, m.m.
Læringsutbytte: Studentene skal etter gjennomført emne ha kunnskap om status for lover, forskrifter og regler
for behandling av drikkevann og rensing av avløpsvann og behandling av slam fra både kommunalt avløpsvann
og næringsmiddelavløp. De skal ha økt kunnskap om vannforbruk, vannkvalitet, analyseparametere og spesifikke
forurensningstall. De skal kunne beskrive forskjeller på grunnvann og overflatevann og ha kjennskap til ulike
rensemetoder for å få akseptabel vannkvalitet hos forbruker. Videre skal de kunne beskrive forskjellige typer
forbehandlingsprosesser, mekanisk rensing, kjemisk rensing, biologisk rensing, nitrogenfjerning og slambehandling.
De skal også kunne dimensjonere enkelte enhetsprosesser for drikkevann- og avløpsrenseprosesser og slambehandling,
samt kjenne til aktuelle simuleringsverktøy for renseprosesser. Studentene skal også kunne planlegge en bærekraftig
ressursbruk av slammet fra vannbehandlingen. De skal også forstå å kunne forklare de skadelige virkninger på miljøet
av de forurensinger og avfallsstoffer som genereres i husholdninger og i næringsmiddelbedrifter. De skal også forstå og
beskrive hvorfor det er viktig å ta vare på verdifulle ressurser fra avløpsvann og avfall.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: 3 timers skriftlig eksamen teller 100 %. Eksamen kan inkludere både flervalgsspørsmål (MCQ) og/eller
individuelle spørsmål
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen:  Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

THT280  Separate avløpsanlegg - Planlegging, prosjektering og vurdering av virkning
On-Site Wastewater Treatment - Planning, Design and Impact Assesment
Studiepoeng: 15 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Arve Heistad/ IMT
Medvirkende lærere: Razak Seidu, Petter D. Jenssen, gjesteforelesere
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Ekskursjon, Øvingsoppgaver med presentasjoner.
Forutsatte forkunnskaper:  THT 282, GEO 100, KJM 100 eller tilsvarende
Strukturert undervisningstid: Forelesning, 44 timer. 11 uker a 4 timer. Presentasjon og diskusjon av øvingsoppgave, 8
timer. En to-dags ekskursjon.
Innhold:  Innføring i desentrale rensesystemer. Infiltrasjon, biofilter, våtmark og damsystemer for rensing av
avløpsvann, overvann, og sigevann. Renseprosesser i naturbaserte systemer. Transport og overlevelse av parasitter,
bakterier og virus i jord og grunnvann. Løsninger med kildeseparering basert på alternative toalettsystemer (vakuum-,
kompostering, urinsortering). Rensing og gjenbruk av gråvann. Introduksjon til systemevaluering og risikovurdering.
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Læringsutbytte: Studentene skal ha kunnskaper om desentrale renseløsninger for avløpsvann, forstå hvordan naturlige
prosesser kan utnyttes i vann- og avløpsrensing. Studentene skal også kunne identifisere og forklare hvilke parametere
som er grunnlaget for dimensjonering og valg av teknisk løsning ut fra lokale forhold. Skal kunne dimensjonere
småskala renseløsninger. Skal kunne vurdere hvilke virkninger utslippet kan ha på helse og miljø.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Avsluttende skriftlig eksamen teller 100 %
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen:  Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

THT281  Design of Decentralized and Small Scale Water and Sanitary Systems
Dimensjonering og utforming av småskala og desentrale VA-løsninger
Credits: 5 Language:  English
Staff/institute: Petter D. Jenssen/ IPM
Teachers: Arve Heistad and others
Start term: August block
Terms: August block  
Mandatory activities: Lectures, fieldwork and excursions.
Credit reduction: Students cannot obtain credits for both THT281 and THT283. THT283 will be reduced by 5 credits.
Type of course: Lectures: 56 class hours. 8 days of 7 hours per day. Demonstrations/excursions minimum 4 hours.
Contents: Worldwide, two of the major causes of mortality and morbidity are unsafe water supplies and improper
disposal of human excreta. Water and sanitation inadequacies also hinder economic and social development, constitute
a major impediment to reducing poverty, and inevitably lead to degrading the environment. Unfortunately, the people
in poverty stricken areas &amp;#8211; especially infants and young children &amp;#8211; suffer the most. This calls
for appropriate solutions that are affordable considering local constraints. This course explores the possibilities of using
small-scale decentralized solutions for poor, but also for rich countries. Through lectures and field exercises the students
will be trained in design and implementation of rain water harvesting systems (collection, treatment and storage) fog
water harvesting, design and protection of shallow wells and boreholes, design of spring sources, sizing of reservoirs,
design of simple membrane filtration units, and small gravity water supply system for rural areas. For wastewater
the focus will be design of natural systems (soil infiltration, wetlands, ponds) as well as source separating solutions.
Keywords: soil infiltration, constructed wetlands, ponds, greywater treatment, biogas sanitation, dry sanitation, urine
diverting and blackwater systems, package treatment plants, small diameter vacuum, pressure and gravity sewers.
Learning outcomes: The students shall be able to design small water supply systems based on groundwater or rainwater
harvesting and select an appropriate solution for a given situation as well as design and implement small decentralized
and source separating wastewater treatment systems.
Methods of examination: Final Written exam Grading: A-F
Assessment methods: Written exam counts 50% and term paper counts 50%. Both parts must be passed.
Examination aids: Simple calculator, no other examination aids

THT282  Introduction to Sustainable Water and Sanitation
Introduksjon til bærekraftige VA-systemer
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: Petter D. Jenssen/ IPM
Teachers: Manoj K. Pandey, Bahadar Nawab, Arve Heistad and Ingrid Nyborg
Start term: Autumn parallel
Terms: Autumn parallel  
Mandatory activities: For UMB students excursions and exercises are compulsory. External students need not to
participate in the excursions. The exercises must be passed.
Type of course: 4 lectures per week and two day excursions. The number of lectures/exercises/excursions are subject to
change.
Contents: The course utilizes problem-based learning and a selection of real life cases that give insight and overview
over sustainable water and sanitation situations and possible solutions. Students will be introduced cases, and confronted
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with the complexity of water and sanitary challenges. How should we approach and evaluate the situation? What
physical, technical, economic and social factors are important for our choice of technology? Who are the stakeholders
and how should they be involved? How do we secure a sustainable management of the situation? Students will work
with specific aspects of case situations. The cases will introduce students to different technical solutions to address
water and sanitation challenges in different locations world wide. For each case, a series of questions will be asked,
which will require students to seek out, evaluate and apply appropriate knowledge to the given situation and justify
chosen solutions. The cases and support material are available on Fronter and an internet database. Important issues are
supported by lectures and each case is followed up by an in-class discussion. Keywords: The concept of sustainability in
relation to water and sanitation. Potable water from rainwater harvesting; ground- and surface water sources; centralized
and decentralized systems for water and sanitation; conventional and natural systems for wastewater treatment;
ecological sanitation; source separation of wastewater; reuse of waste resources; water and sanitation infrastructure in
urban and rural planning; preparedness and planning for disaster situations; introduction to health considerations and risk
assessment; socio-economic aspects.
Learning outcomes: The students shall upon completion of the course have an insight into the major water and
sanitation challenges of the world and an overview of sustainable water and sanitation options. The students will be
aware of the challenges of working in the field of water and sanitation in a variety of situations, including developing
countries and disaster situations. The training will enable the student to view alternative technical solutions and their
impact on natural surroundings, society and health when approaching a problem.
Methods of examination: Final Written exam Grading: A-F
Assessment methods: Web-based exam is beeing considered.
Examination aids: 

THT283  Sustainable Sanitation - Decentralized, Natural and Ecological Wastewater
Treatment
Bærekraftige avløpsløsninger - desentrale-, natur- og kretsløpsbaserte systemer
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: Petter D. Jenssen/ IPM
Teachers: Internationally known experts will contribute to the teaching
Start term: June block
Terms: June block  
The course is offered:  Other - The course will not be given in 2013
Mandatory activities: Teaching (80% presens), selected excursions and exersizes are compulsory.
Prerequisites:  Basic knowledge of geology, microbiology and chemistry equivalent to GEO100, BIO130, KJM100,
GEO220 or THT280 or THT282
Credit reduction: Students can not obtain credits for both THT281 and THT283. THT283 will be reduced by 5 credits.
Type of course: 3 and a half week of lectures and exercises. Excursions.
Contents: The course will elucidate how unsafe water supplies and inadequate disposal of human excreta hinder
economic and social development and constitute a major impediment to reducing poverty, and inevitably lead to
degrading the environment. Unfortunately, the people in poverty stricken areas especially infants and young children
suffer the most. This calls for appropriate solutions that are affordable considering local constraints. This course explores
sustainable sanitation solutions for the poor, but also for rich countries. The different systems are introduced through
case studies presented by international experts. Through inductive learning based on real cases from different parts of
the world, including sanitation in crisis situations, dry and wet and cold climates, the students are challenged to suggest
and design systems. Lectures are given on key topics related to system function and design. The course emphasizes on
decentralized solutions, natural systems (wetlands ponds, soil infiltration and sandfilters) treating combined wastewater
and greywater, small diameter pressure vacuum and gravity collection systems, source separating systems (dry
sanitation, urine diverting and blackwater systems) and anaerobic treatment of waste resources for production of biogas
and fertilizer from excreta and organic household waste. Both the technical and the socioeconomic sides of successfully
improving sanitation are covered. Prior to the lecture period some course material will be sent to the students. Through
self-studies and e-learning the students are given the necessary background knowledge to fully benefit from attending
the following lecture and exercise part at the Norwegian University of Life Sciences (UMB). The course work at UMB
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is divided into three parts: 1) lectures and excercises 2) an excursion showing examples of relevant systems and a taste
of Norwegian nature and 3) course summary and exam. Those that complete the course are given 12 ETCS credits. UMB
students that take the course THT280 do not need preparatory part (prior to arriving at UMB) and will be accredited
10ECTS credit points instead of 12 ECTS points for the course.
Learning outcomes: The students shall have an overview of the challenges related to inadequate sanitation in
developing countries and an overview of potential technical solutions. The students should know limitations and
advantages of different treatment systems and the socioeconomic factors of relevance for successful implementation in
different parts of the world. The participants should be able to design and implement smaller decentralized, natural and
source separating systems.
Methods of examination: Final Written exam Grading: Pass/Fail
Assessment methods: Written exam (multiple choice) counts 50% and oral presentation counts 50%.
Examination aids: Simple calculator, no other examination aids

THT291  Avfallsteknologi
Solid Waste Handling
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: John Morken/ IMT
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Obligatoriske innleveringsoppgaver.
Forutsatte forkunnskaper:  THT100.
Strukturert undervisningstid: Kurset er basert på problembasert prosjektarbeid og forelesninger, ca. 20 timer, endags
utferd: 8 timer.
Innhold:  Kurset tar opp temaer innen forbruksmønster og avfallsgenerering/sammensetning av avfall. Det vil bli
fokusert på husholdnings- og næringsavfall fra innsamling, behandling til deponering av avfall: Avfallsmengder,
avfallsminimering, kildesortering, resirkulering og deponering. Biologiske-, kjemiske- og termiske metoder for
behandling av avfall. Spesielt vil behandling av organisk avfall (kompostering, aerob og anaerob behandling) bli
drøftet. Man vil sette søkelyset på kretsløpsteknologi. Ett annet tema som blir belyst er opprensing av forurenset jord.
Miljøvurderinger av avfalls-systemer blir også tatt opp i kurset.
Læringsutbytte: Studentene skal komme opp til et analyserende nivå. Studenten skal opparbeide seg oversikt over
behandlingsmetoder for organisk avfall og kunne planlegge og dimensjonere behandlingsanlegg. Et annet mål med
kurset er å kunne metoder for kildeseparering, innsamling, forbehandling, samt behandling av ulike fraksjoner av avfall.
Studenten skal kunne vurdere ulike metoder med hensyn på mijøpåvirkning. Kretsløpsteknologi er et sentralt element i
emnet.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig eksamen, 3 timer.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen:  Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

THT299  Miljøteknologi, prosjektarbeid
Environmental Engineering, Project Work
Studiepoeng: 5 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: John Morken/ IMT
Medvirkende lærere: Oddvar Lindholm, Lasse Vråle, Arve Heistad, andre.
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Etter behov
Emnet tilbys:  Ved oppmelding
Forutsatte forkunnskaper:  Emnet kan normalt ikke gjennomføres før i 3. studieår. Dette innebærer at studenten skal
ha en generell naturfaglig og matematisk basiskunskap og helst noe teknologifag.
Strukturert undervisningstid: 15 timer veiledning.
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Innhold:  Startperiode og gjennomføring bestemmes av veileder og student. Alle perioder er aktuelle. Emnet vil
normalt bestå av prosjektarbeider hvor en søker å kombinere oppgaver av teoretisk eller eksperimentell karakter med
praktiske oppgaver. Arbeidet her kan for eksempel omfatte en studie av en aktuell problemstilling som løses ved hjelp av
litteraturstudie eller en teoretisk analyse. Andre typer oppgaver kan være mer konsulentpregede eller oppdragspregede,
hvor man skal løse et problem i samarbeid med en kommune eller industripartner eller i tilknytning til et pågående
forskningsprosjekt.
Læringsutbytte: Målet med prosjektarbeidet er at studentene skal få erfaring i løsning av konkrete problemstillinger
av vitenskapelig, analytisk eller praktisk, teknisk faglig karakter. Studentene får også øvelse i prosjektplanlegging og
rapportering av de oppnådde resultater.
Eksamensform: Avsluttende Karakterregel: A-F
Eksamen: Prosjektoppgave.

THT300  Vassdragsplanlegging og VA-systemer
Water Engineering
Studiepoeng: 15 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Oddvar G. Lindholm/ IMT
Medvirkende lærere: O. Lindholm, N-R. Sælthun og gjesteforelesere
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Utferd, semesteroppgaver inkl presentasjonsseminaret.
Forutsatte forkunnskaper:  Det forutsettes kunnskaper innen VA-teknikk tilsvarende THT261 Vannforsyning og
avløpssystemer. Det forutsettes også grunnleggende kunnskaper innen hydrologi tilsvarende VANN200 Hydrologi.
Strukturert undervisningstid: Ca. 50 timer forelesning. Presentasjon med kommentarer. En dags utferd til NVE.
Innhold:  Emnet behandler metoder og teknikker for utnyttelse og planlegging av vassdrag og VA-systemer.
Interessekonflikter i vassdrag og \"kamp\" om vannet. Virkninger av vassdragsregulering, hydrologiske modeller,
flomanalyse og bruk av matematiske modeller i planlegging og drift. Planlegging og analyse av VA-nettverk.
Overvannsteknologi og bærekraftighetsvurdering. Forvaltning drift og vedlikehold av VA-nett. Gjennom hele emnet
tas det sikte på en utstrakt bruk av planleggings- og analyseverktøy for VA-nett. Semesteroppgaven vil gi studentene
mulighet til å fordype seg ytterligere innenfor ett eller flere av de ovenfor nevnte tema.
Læringsutbytte: Studentene skal etter å ha gjennomført emnet kunne bruke metoder , beregningsmodeller og
analyseverktøy for totalvurdering og bedre utnyttelse av vannressurser og tekniske installasjoner. Studentene skal få en
fordypet innsikt i planlegging av hydrotekniske og VA-tekniske anlegg. Studentene skal også kunne tolke resultater og
vurdere ulike løsninger for en bærekraftig forvaltning av natur- og miljøressurser.
Eksamensform: Avsluttende Muntlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Muntlig eksamen, ca 1 time.

THT310  Videregående vann- og avløpsrensemetoder, erfaringer og teknikk
Applied Water and Wastewater Treatment
Studiepoeng: 15 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Harsha Chandima Ratnaweera/ IMT
Medvirkende lærere: A. Heistad, L. Hem, T Håkonsen og eventuelle gjesteforelesere
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Semesteroppgave(r), simuleringsøvinger, utferd til renseanlegg
Forutsatte forkunnskaper:  THT280 og THT 271.
Overlapping og studiepoengreduksjon: THT 310 og THT 311 overlapper med ca 50%
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: ca 50 timer, Utferd: 6 timer; i tillegg kommer øvinger, Presentasjon og
diskusjon av øvingsoppgaver.
Innhold:  Lov og regler i vann og avløpsrensing: Norge og EU Avanserte teoretiske aspekter i vannforsyningen
og konvensjonell rensing av avløpsvann Kombinerte prosesser i vannforsyning og avløpsrensing Designaspekter
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i vannforsyning og avløpsrensing Designaspekter i småskala avløpsrenseanlegg Designaspekter i slambehandling
og avfallshåndtering Innføring i prosesskontroll Modellering og simuleringsprogrammer i vann-og avløpsrensing
Kommende og innovative teknologier
Læringsutbytte: Kunnskap: Studentene skal ha en dypere teoretisk forståelse av de viktigste behandlingsprosessene,
beste praksis og hvordan optimaliseres driften av et renseanlegg. De skal ha grunnleggende forståelse av state-of-the-art
teknikker innen prosesskontroll og optimalisering. Profesjonelle ferdigheter: Studentene skal kunne forstå muligheter
og begrensninger i ulike enhetsprosesseser og deres kompatibilitet når systemene skal integreres. Studentene skal kunne
velge egnede prosesskombinasjoner og kunne evaluere renseresultatene. Generell kompetanse: Studentene skal kunne
identifisere operasjonelle feil / svakheter ved et renseanlegg og ha basiskunnskap innen problemløsing. De bør også
ha kompetanse om mulighetene til simuleringsprogrammer og styringssystemer generelt. De bør kjenne til norske og
europeiske juridiske krav til vannforsyning og avløpsrensing.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig eksamen som teller 75% og semesteroppgaver som teller 25%. Skriftlig eksamen kan inkludere både
flerevalgsspørsmål (MCQ) og individuelle spørsmål
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

THT311  Water Resources Management and Treatment Technologies
Vannressursforvaltning og renseteknologi
Credits: 10 Language:  English
Staff/institute: Harsha Chandima Ratnaweera/ IMT
Teachers: Arve Heistad, Lars Hem and guest lecturers
Start term: June block
Terms: Autumn parallel  June block  
Mandatory activities: Compulsory participation in all activities during the first two weeks of intensive work + Project
report
Prerequisites:  Basic knowledge on water and wastewater treatment (similar to THT 271) is required.
Credit reduction: THT 310 og THT 311 har ca 50% overlapping.
Type of course: Part-1: First two weeks of intensive, full-time work: 50 hours of lectures, 6-10 hours of analytical work,
6-10 hours of process simulation exercises, 20 hours of excursions. Part-II: Project work (can be carried out outside of
UMB). Part-III: submission of the project report
Contents: Lectures on: Water resources management, Water treatment Wastewater treatment, Monitoring and control
of water quality and treatment processes, Working with literature databases, Project report/scientific writing. Hands on
practice: lab analysis and process simulation software Excursions: to water and wastewater treatment plants
Learning outcomes: Knowledge: students should have an understanding of the basic principles in modern water
resources management, European water legislations, theoretical understanding of the main treatment processes and,
operational aspects a treatment plant. They should possess basic understanding of state-of-the-art techniques on process
control and optimization; they must have an understanding of the modern simulation and design tools available for
treatment plants and their capabilities. Professional skills: students should be able design modern river basin structures
using best practices and to understand the composition of a treatment plant and identify and improve general operational
problems. They should be able to carry out basic water quality analysis and how to utilize the water quality data in WRM
and operational improvement of treatment plants. They should be able to carry out a literature review using modern
scientific databases and internet and to prepare a well-structured project report. General competence: students should
have an understanding of the development trends in the European water legislation and practices, be able to identify the
advantages/weaknesses in a WRM setup and to propose improvements based on modern practices. They should also
have a general process optimization knowledge using lab- and full scale experiments and possibilities with simulation
programs.
Methods of examination: Continous assessment. The teacher should be able to document how the various course
activities are to be assessed, if they need to be passed, and how they are weighted when determining the course's final
grade.  Grading: A-F
Assessment methods: (1) Multiple Choice Questions, at the end of the 2 weeks of lectures (2) Evaluation of project
works Final mark will be based equally on the above.
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THT330  Vegteknologi
Design of Highways
Studiepoeng: 15 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Thomas Kringlebotn Thiis/ IMT
Medvirkende lærere: Tseday Damtew
Emnet tilbys første gang: HØST  2013
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Forutsatte forkunnskaper:  THT251
Strukturert undervisningstid: Det timeplanfestes 26 timer (2t/uke)
Innhold:  Vegers konstruksjon og oppbygging / overbygningsteknologi. Følgende momenter vil bli omhandlet:
&amp;#8226; Dimensjoneringsmetoder: dekke - og overbygningskonstruksjoner &amp;#8226; Forsterkningsmetodikk
&amp;#8226; Veger og vegdekkers funksjonsegenskaper &amp;#8226; Tele i veg konstruksjon &amp;#8211;
mekanisme og tiltak.
Læringsutbytte: Studenten skal få fordypning i dimensjonering av vegoverbygninger i henhold til etablert norsk
praksis samt andre praksiser. Studenten skal oppnå kompetanse innen vegteknologi som vil gjøre det mulig å utføre en
prosjektoppgave innen fagfeltet.
Eksamensform: Avsluttende Karakterregel: A-F
Eksamen: Prosjektoppgave

TMPA220  Park- og grøntanleggsteknikk, nyanlegg og skjøtsel
Landscape Engineering, Plant Establishment and Management
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Nils Bjugstad/ IMT
Medvirkende lærere: Jon Asper, Tore Ensby, Tom Ringstad m.fl.
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Emnet inneholder et antall obligatoriske øvelser og demonstrasjoner der det skal utformes og
leveres øvelsesrapporter/journaler for godkjenning. I tillegg må fortlløpende oppgaver tilknyttet forelesninger og pensum
godkjennes.
Forutsatte forkunnskaper:  Forutsatte forkunnskaper er JORD160 - Jordlære og GEO100 - Geologi, eller tilsvarende
tilegnede kunnskaper.
Overlapping og studiepoengreduksjon: 
Strukturert undervisningstid: Forelesninger med øvelser og hjemmearbeid, ca. 180 timer. Selvstendig prosjektarbeide:
ca. 120 timer.
Innhold:  Innføring i driftsteknikk og økonomi. Gjennomgang av arbeidsprinsipper og praktisk utforming av
maskiner og redskaper for etablering av nyanlegg, omplanting, gjødsling, kalking, jord- og jordstrukturforbedring,
lufting, plantevern, klipping, skjæring og krattfjerning, renhold og avfallshåndtering, transport, snørydding og
veivedlikehold. Arbeidsmiljø og ergonomi. Organisering og maskinsamarbeid, innkjøp, stell og vedlikehold av maskiner.
Demonstrasjoner og øvelser. Drenering og vanning inngår i andre emner.
Læringsutbytte: Etter å ha gjennomført emnet skal studentene ha tilegnet seg kunnskap om metoder og utstyr for
å etablere nyanlegg, samt stell og pleie av ulike typer eksisterende grøntanlegg som hager, parker, spesialanlegg,
idrettsanlegg, og kulturlandskap generelt. Studentene skal også kunne identifisere, vurdere og foreslå ulike former
for mekanisering hva angår nyanlegg og pleie, stell og andre tiltak ved drift av grøntanlegg. Studentene skal kunne
gå inn som driftsleder i en virksomhet der teknisk utstyr benyttes i forbindelse med grøntanlegg. Når studentene har
gjennomgått emnet, skal studenten kunne foreslå og planlegge miljøvennlige og bærekraftige tekniske løsninger for drift
av park- og grøntanlegg.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: Bestått/ikke bestått
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Eksamen: Emnet avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave. Oppgaven presenteres i plenum ovenfor
medstudenter, lærere og ekstern sensor for endelig bedømming. Bedømmingen gjøres med utgangspunkt i presentasjonen
og kvaliteten på prosjektarbeidet/rapporten. I tillegg kreves at alle øvelser og oppgaver er godkjent. Det kan være opptil
2-3 studenter per prosjektoppgave. Sensor vil stille individuelle spørsmål basert på oppgavene og tidligere øvelser og
oppgaver for å avgjøre om den enkelte student har tilegnet seg tilstrekkelig kompetanse innen emnet. Tilsammen vil
dette avgjøre om studenten får karakter bestått/ikke bestått.

TPS210  Transport av væsker og gasser
Engineering Fluid Mechanics
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Thomas Kringlebotn Thiis/ IMT
Medvirkende lærere: Ensby, Tore; Thiis, Thomas K.
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Alle laboratorieøvelsene er obligatoriske, og det skal leveres rapport fra alle øvelsene. 6 av 8
rapporter må være godkjent for å få godkjent emnet.
Forutsatte forkunnskaper:  Det forutsettes kunnskaper i hydrodynamikk tilsvarende FYS210 - Hydrodynamikk.
Strukturert undervisningstid: 38 timer forelesninger, 18 timer laboratorieøvelser og 10 timer regneøvelser.
Innhold:  Emnet bygger videre på pensumet i FYS210 Hydrodynamikk, og anvender teorien derfra til å analysere og
utforme transportsystemer (VA-anlegg, ventilasjonssystemer etc.). Ikke-stasjonær strømning. Metoder for demping av
trykkstøt. Kavitasjon. Pumper og pumpestasjoner, vannturbiner, vifter, rørsystem og nettverk. Emnet har en obligatorisk
laboratoriedel hvor temaer fra forelesningene blir utdypet. Laboratorieøvingene omfatter: strømningskrefter mot faste
flater og karakteristikker for strømningsmaskiner, anlyse av trykkstøt, kavitasjon, bruk av programvare for analyse og
dimensjonering av transportsystemer m.m.
Læringsutbytte: Studentene skal, når de har gjennomført emnet, kunne analysere og dimensjonere transportsystemer for
væsker og gasser. Kunnskapen skal kunne anvendes innen VA-anlegg, andre hydrauliske anlegg og gasstransportanlegg
(for eksempel ventilasjonsanlegg).
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig eksamen, 3,5 timer.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Utdelt kalkulator. Spesifiserte andre hjelpemidler.

TRE200  Treteknologi I
Wood Technology I
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Geir Isak Vestøl/ INA
Medvirkende lærere: Olav Høibø, Holger Militz
Startperiode: Januarblokk
Perioder: Januarblokk  
Obligatoriske aktiviteter: Obligatoriske øvelser.
Overlapping og studiepoengreduksjon: 5 studiepoeng reduksjon hvis man tar både TRE200 og SKOG210.
Strukturert undervisningstid: Ca. 25 timer forelesning og 20 timer øvelser.
Innhold:  Veddannelse. Makroskopisk, mikroskopisk, submikroskopisk og kjemisk oppbygning av tre. Fysiske og
mekaniske egenskaper til tre og treprodukter. Skader, naturlige feil og uregelmessigheter i trevirke. Nedbryting av tre,
holdbarhet til tre og trebeskyttelse.
Læringsutbytte: Studentene skal kunne beskrive trevirkets oppbygning og bestemme de norske treslagene ved hjelp av
mikroskopiske og makroskopiske kjennetegn. Studentene skal kjenne til trevirkets egenskaper, hvordan trevirke testes og
hvordan de ulike egenskapene varierer.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
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Eksamen: Journal fra øvelser skal være godkjent. Avsluttende prøve som inkluderer bestemmelse av norske treslag (3
timer).

TRE210  Trelastindustri
Timber Industry
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Birger Eikenes/ INA
Medvirkende lærere: Prof. II Holger Militz
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Emnet tilbys:  År med partall
Obligatoriske aktiviteter: Alle innleveringsoppgaver. Deltakelse på minst 3/4 av øvinger og utferder kreves for å gå
opp til eksamen.
Forutsatte forkunnskaper:  SKOG101, SKOG210.
Strukturert undervisningstid: Ca. 50 timer forelesninger, 5 timer øvinger og 2 dager utferder, innleveringsoppgaver.
Innhold:  Maskiner og verktøy for sponskjærende bearbeiding. Vannets binding til trevirkets indre struktur med
tilhørende form- og dimensjonsforandring. Balanse mellom fukt i luft og fukt i ved samt dynamisk fukttransport
i veden. Kombinert effekt av fukt og temperatur. Trebeskyttelse &amp;#8211; modifisering, impregnering og
overflatebehandling samt liming. Planlegging av produksjon og logistikk. Skursimulering, skurutbytte og volumkalkyler.
Produksjonsøkonomi, kostnads- og lønnsomhetskalkyler.
Læringsutbytte: Studentene skal kunne gjøre rede for metoder, maskiner og verktøy for oppdeling av tømmer og
bearbeiding, tørking og modifisering av tre og trebaserte materialer, samt overflatebehandling, impregnering og liming
av tre, og for innvirkningen av disse prosessene på treets bruksegenskaper. Studentene skal også kunne gjøre rede for
planlegging, styring og kontroll av produksjonsprosessene ved en trelastbedrift.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig eksamen: 3 timer.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen:  Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

TRE300  Treteknologi
Wood Technology
Studiepoeng: 15 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Olav Høibø/ INA
Medvirkende lærere: Geir Vestøl, Holger Militz
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Forutsatte forkunnskaper:  TRE200 eller SKOG210
Strukturert undervisningstid: 34 timer ordinære forelesninger, 30 timer øvelser, 6 timer diskusjoner/
studentforelesninger; til sammen 70 timer.
Innhold:  Trevirkets kvalitet: sammenheng mellom skogskjøtseltiltak og trevirkets kvalitet. Trevirkets fysiske
egenskaper: densitet, ved-vannrelasjoner, kapillære bevegelser og diffusjon, termiske, elektriske og akustiske egenskaper
og dynamisk oppførsel. Mekaniske og reologiske egenskaper: elastisitet (spenninger og deformasjoner), elastiske
parametere hos heltre, laminater og kompositter, ortotropisk elastisitet, plastisitet og kryping, hardhet, strekk-, trykk-,
skjær-, bøye-, slagbrudd- og torsjonsfasthet.
Læringsutbytte: Studentene skal kunne gjøre rede for trevirkets forskjellige fysiske og mekaniske eganskaper og
hvordan oppbyggingen til trevirke virker inn på disse. De skal også kunne gjøre rede for ulike skogskjøtselstiltaks
innvirkning på trevirkets kvalitet.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig eksamen (3 timer) teller 2/3. Øvelser og oppgaver teller 1/3.
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VANN200  Hydrologi
Hydrology
Studiepoeng: 10 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Nils-Otto Kitterød/ IPM
Medvirkende lærere: 
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: (1) Skriftlig besvarelse av tre regneøvelser. (2) Ekskursjon og ekskursjonsrapport. (3)
Muntlig presentasjon av selvvalgt emne innenfor temaet hydrologi.
Forutsatte forkunnskaper:  GEO100, JORD101.
Strukturert undervisningstid: Forelesinger: ca. 50 timer.
Innhold:  I kurset studerer vi det hydrologiskekretsløpet og vannets egenskaper med eksempler fra liten- (nedbørsfelt)
skala til regional- og global skala. Vi tar for oss de viktigste hydrologiske prosessene (nedbør, fordampning, markvann,
grunnvann og avrenning) og hvordan disse prosessene kan måles og beskrives. Det blir lagt vekt på praktiske eksempler
og hvordan tilgjengelige data kan benyttes for å gjøre enkle beregninger av vannbalansen. Grunnleggende trekk ved
vannets kjemiske karakter og hvordan sammensetningen endres i nedbørsfeltet vil også bli behandlet. Annet: Fronter
brukes som kommunikasjonsplattform. MATLAB benyttes for å gjennomgå øvelsene.
Læringsutbytte: Etter kurset skal studentene: (1) ha en bred oversikt over hydrologi som vitenskap og hvordan
vannressursene er fordelt globalt og nasjonalt, (2) kunne kvantifisere gjennomsnitlig vannbalanse i et nedbørsfeltet i
Norge ut fra tilgjenglige data , (3) angi hvordan de ulike delene av det hydrologiske kretsløpet kan måles, (4) kunne
identifisere de største usikkerhetene, (5) gi kvalitative beskrivelser av vannets kjemiske sammensetning, (6) forstå de
grunnleggende fysiske og matematiske prinsippene for å kvantifisering det hydrologiske kretsløpet.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig eksamen (3,5 timer).
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen:  Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

VANN210  Limnologi / ferskvannsøkologi
Limnology / Freshwater Ecology
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Thomas Rohrlack/ IPM
Medvirkende lærere: 
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: ingen
Strukturert undervisningstid: Forelesninger og øvelser: 50 timer.
Innhold:  Tema som behandles er: Lys, temperatur, turbiditet, farge, gasser, ionesammensetning, næringssalter, seston,
primær- og sekundærproduksjon, organisk materiale, fytoplankton, dyreplankton, bunndyr, sedimenter, innsjøtyper,
trofigrad, forurensning mm. Noen limnologiske metoder blir demonstrert.
Læringsutbytte: Studenten skal tilegne seg kjennskap om grunnleggende fysiske, kjemiske og biologiske prosesser for å
kunne forstå stoffomsetning og forurensning av våre innsjøer og elver.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig slutteksamen (3,5timer) teller 100%
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

VANN211  Limnologiske metoder
Limnological Methodology
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Gunnhild Riise/ IPM
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Medvirkende lærere: Gunnhild Riise og Thomas Rohrlack er ansvarlige for emnet. Videre er Johnny Kristiansen, Ståle
Haaland, Nils Otto Kitterød, Pål Brettum, Leif Vidar Jacobsen, Irene Dahl Eriksen og Solfrid Lohne medansvarlige.
Startperiode: Juniblokk
Perioder: Juniblokk  
Forutsatte forkunnskaper:  VANN200, VANN210, VANN220.
Strukturert undervisningstid: 3 ukers varighet med: forelesninger: 12 timer, feltarbeid: 3-4 dager, laboratoriearbeid:
5-6 dager, rapportskrivning: 5-7 dager.
Innhold:  Forelesninger: innledning om prosesser i ulike typer innsjøer. Gjennomgang av prinsipper for prøvetaking
og analysering av vann og sedimentprøver. Feltmetodikk: representativ innsamling av vann-, sediment- og biologiske
prøver. Målinger i felt (in situ). Laboratoriearbeid: analyser av innsamlet prøvemateriale. Rapportskriving: kritisk
vurdering av data innsamlet i felt. Rapportering av analyseresultater som settes inn i en limnologisk sammenheng.
Læringsutbytte: Studentene skal lære feltarbeid, prøvetaking og viktige fysiske og kjemiske metoder for å kunne
kvantifisere betydningen av sentrale limnologiske prosesser i elver og innsjøer. Kunnskap om sammenhengen mellom
fysiske, kjemiske og biologiske analysedata og prosesser i en innsjø. Representativ prøvetaking, analysering og
måleusikkerhet knyttet til limnologiske undersøkelser. Skal kunne utføre feltarbeid og fysiske/kjemiske analyser
i forbindelse med ferskvannsundersøkelser. Forstå at ferskvann er en sårbar ressurs som må forvaltes riktig for at
vannkvaliteten ikke forringes med hensyn på biologisk mangfold og fysisk/kjemiske egenskaper.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Både deltakelse på felt- og laboratorieaktiviteter samt rapportskrivning må være bestått for at studentene
skal bestå emne. Studentene evalueres underveis ved deltakelse på felt- og laboratoriearbeid. Videre vil studentene
evalueres ved at de gruppevis sammenfatter resultatene sine i en rapport. Rapport teller 50% og deltagelse i felt og
laboratorieaktiviteter teller 50%. Alle deler må være bestått

VANN220  Vannressurser og vannforsyning
Water Resources and Water Supply
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Gunnhild Riise/ IPM
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Utferd.
Forutsatte forkunnskaper:  VANN200.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: 22 timer, diskusjoner: 6 timer, gruppearbeid: maks. 5 timers veiledning,
utferd: 6 timer.
Innhold:  Forelesninger innenfor temaene vann som ressurs, beskyttelse av vannforekomster, innvirkning
av ulike typer forurensninger på drikkevannskvalitet, samt metoder for rensing av drikkevann. Videre inngår
klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann, kjemiske og biologiske kvalitetskrav til bruksvann, med vektlegging på
drikkevannsforskriftene. I tillegg behandles valg av kilder til vannforsyning og ulemper/fordeler/fare for forurensing
av ulike vannkilder. Lovverk i tilknytning til vannforsyning/- vannforvaltning inkl. rammedirektivet for vann.
Gruppearbeid: 3-4 studenter samarbeider om et relevant tema som presenteres i plenum for alle studentene som følger
emnet. Utferd: 5-6 timers utferd.
Læringsutbytte: Studenten skal forstå at vann er en viktig ressurs som må forvaltes riktig med tanke på kommende
generasjoner. Studenten skal kunne klassifisere, beskytte og bruke ulike vanntyper til forskjellige formål. Studenten skal
ha kunnskaper om forvaltning av vassdrag, ulike drikkevannskilder, behov for tiltak i nedbørsfeltet og vannbehandling i
henhold til drikkevannsforskriften. Studenten skal forstå begrepet naturtilstand og hvilken vannkvalitet som kjennetegner
ulike vanntyper Studenten skal kunne vurdere vannkvalitet og forurensningskilder fra et helhetlig perspektiv med basis i
hele nedbørsfeltet og EUs vanndirektiv.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig slutteksamen (2,5 timer) teller 80%. Presentasjon av gruppearbeid i plenum teller 20%. Begge deler
må være godkjent for å bestå emnet.
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VANN300  Vannforurensning I
Water Pollution I
Studiepoeng: 15 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Gunnhild Riise/ IPM
Medvirkende lærere: Thomas Rohrlack, Nils-Otto Kitterød og Ståle Haaland
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: En utferd, studentforedrag, oppgaver.
Forutsatte forkunnskaper:  VANN200, VANN210, VANN220.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger og øvelser: til sammen 64 timer med hovedvekt på forelesninger.
Seminar: Studentpresentasjon av semesteroppgave, 0,5 time per student. Utferd: 1 dag.
Innhold:  Videreføring av obligatoriske emner på lavere nivå, men også nye emner blir tatt opp. Sentrale emner
nevnes i stikkords form: hydrometri, landbruksforurensninger, erosjons- og stofftransportmodeller, plantevernmidler
og andre forurensende miljøgifter, humusstoffer, resipientkapasitet, naturens tålegrenser, forsuringsmodeller,
eutrofieringsmodeller, forurensningsindikerende alger og blågrønnbakterier.
Læringsutbytte: God innsikt i de mest sentrale vannforurensningsproblemer og årsaker som arealavrenning,
eutrofiering, forsuring og miljøgifter og litt om tiltak mot disse. Forstå viktige modeller innenfor de nevnte områdene
og ha kunnskaper om den naturlige variasjon i vannkvalitet med vekt på hydrologiske årsaker, og den derav følgende
usikkerhet i målte og beregnede effekter av forurensningskilder og mulige tiltak.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Semesteroppgave med presentasjon teller 40%. Muntlig eksamen teller 60%. Begge deler av eksamen må
være bestått.

VANN301  Vannforurensning II
Water Pollution II
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Ståle Haaland/ IPM
Medvirkende lærere: Aktuelle lærere fra UMB og Bioforsk
Startperiode: Januarblokk
Perioder: Januarblokk  
Forutsatte forkunnskaper:  VANN300.
Strukturert undervisningstid: Forelesning: 15 timer. Øvelser: 15 timer.
Innhold:  Emnet er en videreføring av VANN300. Tiltak for å hindre vannforurensning fra nedbørfelt. Sentralt står
nedbørfeltforståelse, tiltak i nedbørfelt og restaureringsmuligheter av forurensede vannforekomster.
Læringsutbytte: En grundigere innsikt i de viktigste tiltakene mot vannforurensning, det vil si arealavrenning og dens
effekter som eutrofiering, forsuring og miljøgifter.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Obligatorisk deltagelse, samt muntlig fremføring over oppgitt tema.

VU-APL370  Samspill og ledelse i by- og stedsutvikling: medvirkning og
kontekstforståelse
Interaction and Leadership in Urban and Local Development: Participation and Contextual
Understanding
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Eva Falleth/ ILP
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Medvirkende lærere: Melissa Murphy (UMB) Marit E Ruud (NIBR) Øystein Bull-Hansen (Drammen Kommune)*
Kine Halvorsen Thoren (UMB)* Iwan Thomson (landskapsarkitekt) Charlotte Helleland (UMB) Guri M. Vestby
(NIBR)* Hilde Haslum (Drammen)* Arild Eriksen (arkitekt) Inge Lise Saglie (UMB)* Gro Hanssen (NIBR)* Richard
Alomar (landskapsarkitekt) Elin Børrud (UMB) Karin Høyland (Sintef)
Emnet tilbys første gang: VÅR  2013
Emnet tilbys siste gang: HØST2014
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Etter behov
Obligatoriske aktiviteter: 80 timer totalt fordelt på 12 dager med samlinger og studietur (obligatorisk)
Forutsatte forkunnskaper:  Kjennskap til fagfeltet og minst to års relevant arbeidserfaring
Strukturert undervisningstid: 80 timer totalt fordelt på 12 dager med samlinger og studietur (obligatorisk)
Innhold:  Undervisningen foregår over fire samlinger og en studietur. Kurset er lagt opp som en kombinasjon av
forelesninger, selvstudium og gruppearbeid . Gruppearbeid og nødvendig feltarbeid foregår under hver samling, og
de som skal ta eksamen skal levere en prosjektoppgave. Kurset er tilpasset folk i arbeid. Deltakerne får anledning til
å velge reelle problemstillinger fra egen arbeidsplass som tema for sine prosjektoppgaver. Deltakerne vil bli særlig
godt kjent med Drammen, og bydelen Strømsø blir brukt som case. Kurset fokuserer på design og ledelse av by- og
stedsutviklingsprosesser og prosjekter med ulike former for og grader av deltagelse og samarbeid. De fysiske løsningene
vil være et vesentlig element. Underveis i kurset blir det lagt vekt på å integrere ulik fagkunnskap og organisatorisk
kompetanse.
Læringsutbytte: Etter kurset skal deltakerne kunne: &amp;#8226; anvende relevante teorier, metoder og verktøy
for design og ledelse av utviklings- og innovasjonsprosesser &amp;#8226; utforme opplegg for deltakelse og
medvirking for avgrensede prosjekter og prosesser knyttet til den fysiske utviklingen på områdenivå &amp;#8226; sikre
gjennomføring av tiltak som møter nødvendige krav til fysisk kvalitet &amp;#8226; legge strategier for kommunikasjon,
omdømmeutvikling og håndtering av konflikter &amp;#8226; vurdere kvaliteten på fysiske omgivelser, stedsforming og
arkitektur &amp;#8226; innta rollen som byutvikler, med solid teoretisk innsikt i hvordan byer og steder kan forstås
Eksamensform: Avsluttende Karakterregel: Bestått/ikke bestått

VU-DAI200  Dyreassisterte intervensjoner med hund
Dog-Assisted Interventions
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Bjarne Olai Braastad/ IHA
Medvirkende lærere: Inger Lise Andersen, Anne Lene Hovland, Line Sandstedt og Christine Olsen
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Etter behov
Obligatoriske aktiviteter: Obligatorisk deltakelse i all undervisning for å få vitnemål/kursbevis.
Forutsatte forkunnskaper:  VU-DAT 100 Introduksjonskurs i dyreassistert terapi. Det forutsettes at deltakerne
har relevant bakgrunn for å kunne følge undervisning på universitetsnivå. Generell studiekompetanse, eller relevant
realkompetanse. Deltakere med bakgrunn på bachelornivå, f.eks. innen pedagogikk, helsefag, sosialfag, medisin,
veterinærmedisin, biologi eller psykologi, vil bli prioritert ved søkertall utover maks.grensen.
Overlapping og studiepoengreduksjon: Emnet overlapper ikke andre emner ved UMB, dog vil et par av
forelesningene være tema som blir belyst i HET-emner.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: 26 timer Praktiske øvinger: 10 timer 6 dager
Innhold:  Emnet gjennomføres med undervisning over to samlinger á 3 dager, med individuell pensumlesing,
utarbeidelse av en selvstendig oppgave, en frivillig praktisk prøve innen dyreassisterte intervensjoner, og til slutt en
skriftlig hjemmeeksamen. Samling 1: Forelesninger over følgende temaer: Valg av rase / individ; læring; stressbiologi;
atferd; teoretisk gjennomgang om test av hunder; relevante øvelser for DAT-hunder; hundens helse I; praktisk trening
og test av hunder. Etter samlingen skal gjennomføres en 4-timers skriftelig hjemmeeksamen, som vurderes til bestått/
ikke bestått. Samling 2: Forelesning over følgende tema: eksempler fra praksis;atferdsforstyrrelser; forsøksmetodikk;
hundens helse II; praktisk trening av hund; test av ekvipasje i praktiske oppgaver. Samlingen avsluttes med en praktisk
test av ekvipasje relatert til deltakers praksisfelt. Etter samlingen skal det innleveres en obligatorisk oppgave. Oppgaven
skal redegjøre for øvelser relevante for brukergrupper hunden etter evaluering egner seg for å jobbe med. Studenten
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skal knytte teoretisk kunnskap opp mot praktiske ferdigheter, og synliggjøre forståelse for hvordan dette kommer fram i
dyreassisterte intervensjoner. Oppgaven skal være på ca 10 sider. Oppgaven vurderes til bestått/ikke bestått.
Læringsutbytte: &amp;#8226; Læringsmål: kunnskap og forståelse Etter kurset skal deltakerne kunne: &amp;#8226;
Ha kunnskap om krav til det enkelte dyrs mentalitet. &amp;#8226; Ha teoretisk og praktisk kunnskap om atferd
og innlæring. &amp;#8226; Beskrive og forklare de viktigste begreper og prosesser innen feltet stressbiologi.
&amp;#8226; Valg av rase/individ. &amp;#8226; Beskrive og forklare de viktigste begreper og prosesser innen etologi;
atferdsutvikling, sosialisering, lek; nevrobiologi med vekt på hvordan atferd reguleres; sosialatferd og kommunikasjon;
atferdsbehov, frustrasjoner; grunnleggende om atferdsforstyrrelser og atferdsproblemer. &amp;#8226; Vurdere
forskningsmetoder/registreringsmetoder tilpasset dyreassisterte intervensjoner. &amp;#8226; Ha teoretisk kunnskap
om veiledningspedagogikk. &amp;#8226; Beskrive normal helsetilstand hos hund, samt ha kunnskap om hvordan
forebygge og vurdere ulike former for behandling av slitasjeskader hos hunder i aktiv bruk. &amp;#8226; Kunne veilede
brukere ved dyreassisterte intervensjoner innen personlig praksisfelt. &amp;#8226; Evne til å delta i utformingen av
prosjekt med dyreassisterte intervensjoner. &amp;#8226; Evne til å kunne gjenkjenne generelle sykdomstegn hos hund.
&amp;#8226; Læringsmål - holdninger og etikk &amp;#8226; Forstå betydningen av grunnleggende kunnskap i etologi
som en del av begrepet dyreassisterte intervensjoner. &amp;#8226; Forstå betydningen av å ivareta dyrets velferd i en
opplæringssituasjon og under arbeid med dyreassisterte intervensjoner. &amp;#8226; Forstå betydningen av å ivareta
brukerens interesser under dyreassisterte intervensjoner. &amp;#8226; Vurdere etiske betraktninger ved innlemming av
dyreassisterte intervensjoner. &amp;#8226; Gi motivasjon til å erverve ytterligere kunnskap i etologi og dyreassisterte
intervensjoner etter kurset.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Langsgående evaluering: Hver student leverer en selvstendig oppgave og en skriftlig hjemmeeksamen. Begge
eksamensdeler må være bestått for å bestå kurset.

VU-FHV230  Terapeutisk hagebruk - kunnkskap og praksis
Therapeutic horticulture
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Grete Grindal Patil/ ILP
Medvirkende lærere: Marianne Thorsen Gonzalez, Diakonhjemmet Høgskole
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Etter behov
Emnet tilbys:  Annet - Dette er et videreutdanningsemne, markedet avgjør.
Obligatoriske aktiviteter: Utarbeiding av underlag til eksamensoppgaven underveis i emnet. Deltakelse i
nettkollokvier. Deltakelse på 80% av samlingene.
Forutsatte forkunnskaper:  - Bachelor innen helse, sosial eller pedagogiske fag. eller - Kompetansevurdering basert på
utdanning og arbeidserfaring innen helse-, sosial- og velferdstjenesten
Overlapping og studiepoengreduksjon: Ingen
Strukturert undervisningstid: - Første samling: 25 timer - Kollokvier på nett: 10 timer - Andre samling: 25 timer
Innhold:  Emnet er lagt opp med 2 samlinger og egenarbeid før, mellom og etter samlingene. Samlingene omfatter
TH med definisjoner, teori og forskning, bakgrunn for og formgivningsprinsipper for uteområder for sårbare grupper,
grunnprinsipper ved dyrking av planter ute og inne, og anvendelse av TH for ulike formål og ulike brukergrupper.
Studenten gjennomfører et eksamensarbeid i form av en prosjektplan som definerer mål for et TH tiltak, begrunner nytte
ut fra teori og empiri, og beskriver gjennomføring.
Læringsutbytte: En student med totalt læringsutbytte: - kan definere terapeutisk hagebruk (TH) og kjenner dets
historie og utvikling som terapeutisk tilnærming - kjenner til sentrale teorier og modeller for kommunikasjon,
mellommenneskelige relasjoner og den terapeutiske prosess - kjenner til forskningsbasert kunnskap om TH og sentrale
teorier som begrunner betydningen av TH - kunne redegjøre for og anvende TH relatert til fysiske, sosiale, kognitive og
eksistensielle behov hos ulike målgrupper - kunne beskrive hvordan utforming av hage og landskap med et terapeutisk
formål kan ha terapeutisk nytte og bidra til økt velvære hos ulike brukere - forstå enkle grunnprinsipper innen hagebruk
og kunne anvende dette i TH - kunne vurdere etiske aspekter ved gjennomføring av TH - kunne utvikle en prosjektplan
for et tiltak tilpasset en gitt målgruppe
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Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Semesteroppgave i form av en prosjektplan

VU-LAA339  Blå og grønne strukturer i urbane strøk
Blue and green structures in urban areas
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Ingrid Merete Ødegård/ ILP
Emnet tilbys første gang: VÅR  2013
Emnet tilbys siste gang: HØST2016
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Etter behov
Emnet tilbys:  Annet - Avhengig av markedet.
Obligatoriske aktiviteter: 5 dager med samlinger
Strukturert undervisningstid: Ca 40 timer tilstedeværelse på samlinger, resterende tid til selvstudium og prosjektarbeid
(totalt 150 timer)
Læringsutbytte: Etter kurset skal deltakerne kunne: - Vurdere egne og andres planer og prosjekter for å håndtere
klimautfordringene gjennom økte vannmengder - Ha et forhold til helheten i et nedbørsfelt, hvor problemområder
kan oppstå. - Ta i bruk metoder for å gjøre analyser knyttet til økte nedbørsmengder og flomproblematikk. - Inneha et
sett med redskaper for å ta tak i problemstillinger tilknyttet tema. - Ha kjennskap til en del aktuelle tiltak for å bøte på
flomproblemer på overordnet nivå og detaljnivå. - Vite hvordan lovverket, bl.a. plan og bygningsloven, kan sikre tiltak
på plannivå og i detaljprosjekter. - Få innblikk i hvordan de blågrønne strukturene kan forvaltes på ulike nivåer.
Eksamensform: Avsluttende Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Prosjektoppgave

VU-PPSE200  Stedsbasert entreprenørskap og læring
Place-based entrepreneurship and learning
Studiepoeng: 15 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Leif Aksel Hugo/ IMT
Medvirkende lærere: Aksel Hugo, Jorun Barane, Morten Clemetsen, Knut Omholt, Erling Krogh
Emnet tilbys første gang: HØST  2013
Emnet tilbys siste gang: HØST2016
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Etter behov
Emnet tilbys:  Annet - -
Obligatoriske aktiviteter: Deltakelse på tre samlinger. Gjennomføring av obligatoriske individuelle oppgaver
og gruppeoppgaver til 1. og 2. samling. Gjennomføring av et konkret utviklingsprosjekt knyttet til stadbasert
entreprenørskap og læring.
Forutsatte forkunnskaper:  Generell studiekompetanse.
Strukturert undervisningstid: 28 timer forelesning, 16 timer gruppearbeid, 8 timer seminarer/samtale. 10 timer øvinger
med veiledning pr. gruppe.
Innhold:  Kurset tek utgangspunkt i Den europeiske landskapskonvensjonen som legg vekt på lokalsamfunn og regionar
sitt engasjement i å forvalte og utvikle eigne landskap. Deltakarane skal i kurset arbeide med; Metodar for kartlegging
av staden sin eigenart og ressursar lokalt. Grøn verdiskaping og stadbasert læring. Læringsanalyse og læringsøkologi.
Forteljing og kunstnariske metodar som verktøy i skapande prosessar. Sansenes rolle i bærekraftig læring. Utvikling av
tilbod og avtalar mellom bedrift og brukar. Forankringsprosessar og vertskapsrollen. Stadbasert verdiskaping i regional
samanhang. Kurset er lagt opp med tre samlingar med kvart sitt hovudfokus (staden, verksemda, regionen) Mellom
samlingane vert det steg for steg for steg arbeidd med eige utviklingsprosjekt under rettleiing.
Læringsutbytte: Studenten har utvikla kompetanse i å meistre nyskapande prosessar, formidling og utviklingsmetodar
lokalt og regionalt. Studenten har erfaringsbasert kunnskap og ferdighet i analyse og utvikling av eit utviklingsprosjekt,
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forankra i regionen sin eigenart og ressursar. Studenten evner å utvikla eit begynnande regionalt nettverk for
entreprenører og eldsjeler og inspirasjon for å bli ein betre entreprenør. Studenten evner å presentere prosjektarbeidet i en
stukturert og klar skriftlig prosjektrapport.
Eksamensform: Avsluttende Karakterregel: Bestått/ikke bestått
Eksamen: Prosjektoppgave som sammenfattes i et skriftlig arbeid.

ZOOL100  Generell zoologi
General Zoology
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Svein Dale/ INA
Medvirkende lærere: 
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  Juniblokk  
Obligatoriske aktiviteter: Godkjent laboratoriekurs, deltagelse på feltkurs, og oppmøte på første forelesning i
høstsemestret.
Overlapping og studiepoengreduksjon: Overlapp med ECOL110. Reduksjon med 1 studiepoeng.
Strukturert undervisningstid: 20 timer forelesning, 20 timer laboratorieundervisning og fire dager feltkurs.
Innhold:  Evolusjon ved naturlig seleksjon, biologisk klassifikasjon, systematisk inndeling av dyreriket, samt de enkelte
dyregruppenes bygning og biologi.
Læringsutbytte: Emnet skal gjennom forelesninger, laboratorieøvelser og feltkurs gi studenten en grunnleggende
oversikt over dyreriket, samt kunnskap om de enkelte dyregruppenes bygning, levevis og miljøtilhørighet. Studentene
skal etter gjennomført emne kunne identifisere utvalgte dyr til rekke, klasse, ordens- eller familienivå, og redegjøre for
hvor og hvordan de lever, og hvordan deres bygning avspeiler tilpasninger til levested og levevis.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Skriftlig eksamen (flervalgstest) varer 3 timer og teller 4/5. Systematisk prøve varer 1 time og teller 1/5.
Skriftlig eksamen gjennomføres under eksamensperioden etter høstsemesteret, og systematisk prøve på slutten av hvert
feltkursparti i mai - juni. Alle deleksamener må ikke være bestått for å bestå emnet. Det er den samlede kvaliteten av
besvarelsene som må vurderes til bestått.

ZOOL210  Virveldyr
Vertebrates
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Geir Andreas Sonerud/ INA
Medvirkende lærere: Ronny Steen
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  Juniblokk  
Obligatoriske aktiviteter: Laboratorieøvelsene, besøkene til museum og akvarium, feltekskursjonen og feltkurset.
Forutsatte forkunnskaper:  ZOOL100.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: 22 timer. Laboratorieøvelser: 14 timer. Besøk til museum og akvarium: 4
timer. Feltekskursjon: 2 timer. Feltkurs: Ca. 30 timer.
Innhold:  Norske virveldyr presenteres i taksonomisk rekkefølge parallelt på forelesninger og laboratorieøvelser.
På forelesningene omtales virveldyrene på ordens og familienivå, med enkelte artseksempler. Det legges vekt på
sammenhengen mellom bygning og levesett på ordens og familienivå, og på habitatbruk spesielt. På laboratorieøvelsene
presenteres de enkelte artene, og det legges vekt på artsidentifisering, og på artenes bygning i forhold til deres levesett.
På besøk til museum og akvarium legges vekt på artsidenfisering. På feltekskursjon og feltkurs legges vekten på
artsidenfisering under feltforhold og på enkeltarters habitatbruk. På hver laboratoriøvelse skal hver student ved å studere
utstilte preparater besvare skriftlig en rekke utdelte spørsmål om sammenheng mellom bygning og levesett for norske
virveldyr på familienivå. Besøkene til museum og akvarium foregår etter at serien med laboratorieøvelser er ferdig, og er
organisert som selvstudium hvor hver student selv kan velge hvilke deler av stoffet omhandlet på laboratorieøvelse han/
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hun ønsker og trenger en utdyping av. På feltkurset arbeider studentene i grupper på 6-8 under veiledning av en lærer. I
denne gruppen samler de inn ulike typer materiale, bearbeider det, og presenterer resultatene i plenum.
Læringsutbytte: Studentene skal etter fullført emne kunne identifisere norske virveldyr til art ut fra utseende, lyder og
sportegn, plassere dem taksonomisk, redegjøre for deres levested (habitat), levesett og tilpasninger til miljøet, og vurdere
hvordan de påvirkes av habitatendringer forårsaket av ulike arealdisponeringer, særlig skog- og jordbruk. Studentene
skal kunne redegjøre for sammenhengen mellom bygning og levesett hos norske virveldyr (på ordens- og familienivå),
kjenne det evolusjonære opphavet og de økologiske særtrekkene til artene innen norsk husdyrhold, pelsdyrproduksjon,
fiskeoppdrett og selskapsdyrhold. Emnet vil utvikle studentens evne til å forstå at alle arter (av norske virveldyr) har
samme egenverdi, og at det er nødvendig å sette inn vernetiltak for arter som er negativt rammet av habitatendringer
forårsaket av skog- og jordbruk.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Avsluttende skriftlig eksamen varer i 3 timer og 20 minutter, fordelt på en prøve for vurdering av studentens
kunnskap og forståelse, med varighet 3 timer, og en prøve for vurdering av studentens ferdigheter, med varighet i
20 minutter. Vurderingen av studentens ferdigheter skjer ved en skriftlig prøve i artsbestemmelse av virveldyr, hvor
studenten skal artsbestemme 20 dyr uten bruk av andre hjelpemidler enn de som måtte bli vedlagt enkelte av dyrene.
Denne prøven avholdes samme dag som den tradisjonelle skriftlige prøven.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

ZOOL220  Insekter og edderkoppdyr
Entomology
Studiepoeng: 5 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Tone Birkemoe/ INA
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  Juniblokk  
Obligatoriske aktiviteter: Laboratorieøvelsene og feltkurset.
Forutsatte forkunnskaper:  ZOOL100.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger 18 timer. Lab.øvelser 16 timer. Feltkurs 3 dager.
Innhold:  Forelesninger: insektenes bygning, insektgrupper i ulike habitater og på ulike trofinivå (biologi og funksjon),
betydning for mennesker (pollinering, landbruk, helse). Økologiske forhold vektlegges. Lab.øvelser: gjennomgang
av de viktigste insektgruppene ned til orden og/eller familienivå. Feltkurs: 3 dager. Hovedvekt på faunistikk,
innsamlingsmetoder, biologi /økologi til utvalgte insektgrupper. Studentene får oppgaver de selv skal løse og gjennomgå
i plenum.
Læringsutbytte: Studentene skal få kunnskap om viktige grupper av norske insekter og edderkoppdyr, deres biologi,
økologi og funksjon. De skal lære om typiske insekter i ulike habitater, om næringsvalg til de store insektgruppene og
om insektenes betydning i forhold til mennesker. De skal kunne sortere og grovbestemme insekter ned til orden og/eller
familienivå og være fortrolig med ulike innsamlingsmetoder og bestemmelseslitteratur for insekter og edderkoppdyr.
Et hovedmål er at studentene får en forståelse for insektenes betydning for biomangfold, økosystemfunksjoner og
mennesker.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Eksamen har to deler. Skriftlig eksamen (flervalgstest) i vårparalellen varer 3 timer og teller 2/3. Systematisk
prøve avholdes på feltkurset og teller 1/3 på karakteren. Begge deleksamener må ikke være bestått for å bestå emnet. Det
er den samlede kvaliteten av besvarelsene som må vurderes til bestått.

ZOOL240  Videregående entomologi
Entomology II
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Nina Trandem/ INA
Medvirkende lærere: Tone Birkemoe, INA
Startperiode: Høstparallell
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Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Obligatorisk frammøte på laboratorieøvelsene og diskusjonsseminarene.
Forutsatte forkunnskaper:  ZOOL220.
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: 36 timer. Kollokviearbeid eller labarbeid: 12 timer.
Innhold:  Generelt stoff fra læreboken, lab.øvelser, spesialforelesninger (bl.a. fra innbudte forelesere). Hovedinnhold:
Insektenes bygning, fysiologi, sansesystemer, reproduksjon, utvikling, evolusjon, habitatvalg, adferd, medisinsk
entomologi, metoder for skadedyrkontroll. Siste del av emnet vektlegger norske forhold, bl.a. med orienteringer om
entomologisk forskning på Campus Ås. Fordyping i visse temaer ved lab.kurs og seminarer.
Læringsutbytte: Studentene skal tilegne seg kunnskap om insektenes bygning, fysiologi, diversitet, biologi og økologi
og kjennskap til pågående entomologisk forskning på Campus Ås. Studenten skal kunne anvende ervervet kunnskap til
å analysere problemstillinger i forskning og forvaltning. Studenten skal også ha tilegnet seg fagterminologi fra engelsk
litteratur. Studentene bør kunne forklare hvorfor insekter ofte er nøkkelorganismers innen områdene biologisk mangfold,
økosystemer, matvareforsyning og helse.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Midtsemestereksamen (mange korte spørsmål) varer 45 minutter og teller 1/3 av den endelige karakteren.
Studenten får resultatet av midtsemestereksamen kort tid etter, i form av en %-score. Skriftlig avsluttende eksamen
varer 3 timer og teller 2/3 av karakteren. Begge eksamener må ikke være bestått for å bestå emnet. Det er den samlede
kvaliteten av besvarelsene som må vurderes til bestått.

ZOOL250  Atferdsøkologi
Behavioural Ecology
Studiepoeng: 10 Språk: Norsk
Emneansvarlig/institutt: Geir Andreas Sonerud/ INA
Medvirkende lærere: Svein Dale.
Startperiode: Vårparallell
Perioder: Vårparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Levering av besvarelse på utdelte kollokvieoppgaver (gruppevis) som må oppnå
bedømmelsen bestått for å bli godkjent.
Forutsatte forkunnskaper:  ZOOL100 og ECOL100.
Overlapping og studiepoengreduksjon: 
Strukturert undervisningstid: Forelesninger: 24 timer. Kollokvieøvelser: 16 timer.
Innhold:  Det faglige opplegget er gitt ved innholdet i læreboka, fordi forelesningene følger læreboka, med to
forelesningstimer pr. kapittel. Studentene deles i inntil seks kollokviegrupper, og hver gruppe blir tildelt et arbeidsrom.
Inndelingen foretas etter alfabetisk rekkefølge. Dette resulterer i en sammensetning av gruppene på tvers av
studieretninger og årstrinn, hvilket er faglig og pedagogisk gunstig. Gruppene får utdelt en liste med kollokviespørsmål,
og forventes å arbeide med disse spørsmålene i de tildelte 16 timene. En lærer kommer innom hver gruppe flere ganger i
løpet av de tildelte timene og veileder. Hver gruppe skal levere en skriftlig besvarelse på et forhåndsbestemt utvalg av de
utdelte spørsmålene. Besvarelsene vurderes av lærerne, og skal bedømmes til bestått for å bli godkjent.
Læringsutbytte: Studentene skal etter fullført emne kunne redegjøre for de evolusjonære mekanismene bak
atferdsstrategier hos dyr. De skal også kunne formulere hypoteser som kan forklare atferdsmønstre i et evolusjonært
perspektiv, utlede prediksjoner fra disse hypotesene, og dermed kunne skissere hvordan disse hypotesene kan testes.
Eksamensform: Avsluttende Skriftlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Eksamen består av en skriftlig prøve som teller 100% av den endelige karakteren.
Hjelpemiddel ved skriftlig eksamen: Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpemidler.

ZOOL300  Økologisk entomologi
Ecological Entomology
Studiepoeng: 10 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Tone Birkemoe/ INA
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Medvirkende lærere: 
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Seminarene.
Forutsatte forkunnskaper:  ZOOL240, ECOL200.
Strukturert undervisningstid: Presentasjon og diskusjon av vitenskapelige artikler: 2 x 2 timer pr uke i ca. 12 uker.
Innhold:  Første del av dobbelttimen går med til studentens presentasjon av en vitenskapelig artikkel, andre del til
diskusjon hvor alle deltar. Her settes et kritisk søkelys på forskningsresultatene og artikkelens konklusjon settes inn i en
større økologisk sammenheng. De vitenskapelige entomologiske artiklene er gruppert i økologiske temaer, for eksempel:
1) insekt-plante-interaksjoner 2) biodiversitet og bevaring 3) sosiale insekter og 4) inseker og mennesker: skade og
tjenester. Lærerne holder en introduksjonsoversikt (1-2 t) til hvert hovedtema.
Læringsutbytte: Studentene vil få faglig dybde innen flere områder av økologisk entomologi. Studentene skal kunne
forholde seg kritisk til forskningsresultater. Studentene skal kunne tilegne seg detaljert kunnskap fra vitenskapelige
artikler innen spesifikke emner og diskutere resultatene i en bredere økologisk sammenheng.
Eksamensform: Avsluttende Muntlig Karakterregel: A-F
Eksamen: Kurset har en avsluttende muntlig eksamen der vitenskapelige artikler blir lagt fram og diskutert. Eksamen tar
normalt 30 minutter per student.

ZOOL310  Atferds- og populasjonsøkologi
Behavioural and Population Ecology
Studiepoeng: 10 Språk: Engelsk ved behov
Emneansvarlig/institutt: Geir Andreas Sonerud/ INA
Medvirkende lærere: Svein Dale.
Startperiode: Høstparallell
Perioder: Høstparallell  
Obligatoriske aktiviteter: Seminar med lærer tilstede: ca. 40 timer.
Forutsatte forkunnskaper:  ZOOL250 og ECOL200, samt ZOOL210 eller ZOOL220.
Strukturert undervisningstid: Seminar med lærer tilstede: ca. 40 timer.
Innhold:  Det faglige opplegget er gitt ved innholdet i de vitenskaplige artiklene som blir plukket ut for presentasjon.
Utplukkingen av artikler foretas av lærerne. For at pensum skal være faglig oppdatert er gjenbruk av artikler fra ett år
til det neste begrenset til 20%. Hvert seminar varer i to undervisningstimer, og omfatter presentasjon og diskusjon av to
artikler. Disse to artiklene er innen samme tema, og er satt sammen for å utfylle hverandre, f. eks. ved at de representerer
motstridende resultater og tolkninger .
Læringsutbytte: Studentene skal etter å ha fullført emnet kunne forstå innholdet av dagens vitenskaplige artikler innen
atferdsøkologi og populasjonsøkologi, kunne vurdere den vitenskaplige verdien av resultatene i disse artiklene, og kunne
presentere slike artikler kritisk for en forsamling fagkolleger.
Eksamensform: Langsgående. Lærer skal kunne dokumentere hvordan delaktivitetene skal evalueres, om det må være
bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den endelige sluttkarakteren for emnet. Karakterregel: A-F
Eksamen: Den langsgående eksamen består av to deler. 1) Avsluttende muntlig eksamen. Denne teller 4/5 og varer
normalt i ca 40 minutter per student. På denne prøven blir studenten eksaminert i tre vitenskaplige artikler valgt ut av
lærerne. Én av disse artiklene har studenten selv presentert på et seminar, mens de to andre har blitt presentert av andre
studenter. 2) Den resterende 1/5 av karakteren er en vurdering av studentens muntlige og skriftlige presentasjoner og
hans/hennes aktivitet under diskusjonene. Ikke alle deleksamener må være bestått for å bestå emnet. Det er den samlede
kvaliteten av besvarelsene som må vurderes til bestått.
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Innhold

Academic Writing(LNG240) 442
Adferds- og eksperimentell økonomi(ECN304) 294
Advanced Course in Plant Developmental
Physiology(BOT320)

268

Advanced Readings in Development
Studies(EDS335)

316

Afghanistan/ Pakistan statsdannelse og
konflikt(EDS378)

323

Agroøkologi: Handlingsorientert læring i gårds-
og matvaresystemer(PAE302)

491

Akademisk skriving, publisering og
formidling(APL406)

237

Aktivitetsvitenskap - helsefremmende opplevelser
og aktiviteter(FHV300)

336

Aktivitetsvitenskap -
Intervensjonskompetanse(FHV310)

336

Aktuelle tema innen sikkerhetsstudier(EDS372) 321
Akvakultur avl og genetikk(AQB270) 238
Akvakulturernæring(AQN350) 242
Akvakultur spesialkurs(AQX350) 245
Alkoholholdig drikke(MVI382A) 478
Analyse av kategoriske data(STAT330) 533
Analytisk kjemi(KJM240) 429
Anvendt foretaksøkonomi(BUS200) 271
Anvendt husdyravl(HFA250) 377
Anvendt lineær algebra(MATH280) 463
Anvendt organisk analytisk kjemi(KJM314) 432
Arealplanlegging, introduksjonsemne(APL102) 232
Arkitektur og byform i byutvikling(LAA350) 457
Årsregnskap(BUS215) 272
Årsregnskap - spesielle
regnskapsemner(BUS216)

273

Atferds- og populasjonsøkologi(ZOOL310) 564
Atferdsøkologi(ZOOL250) 563
Avansert cellebiologi(BIO301) 256
Avanserte 3D-verktøy for design og
planlegging(LAD302)

439

Avfallsteknologi(THT291) 549
Avl og etologi på hest(HFH222) 390
Avlsplanlegging(HFA300) 378
Avlsverdiberegning(HFA301) 378
Bærekraftige avløpsløsninger - desentrale-, natur-
og kretsløpsbaserte systemer(THT283)

548

Bærekraftige produksjonssystemer(PJH300) 503
Bærekraftig landbruk og miljøet(EDS215) 309
Bearbeiding av kjøtt: spekemat(MVI482) 482
Bebyggelse og landskap(LAA214) 445
Bedriftens samfunnsansvar(PHI301) 497
Bedriftsøkonomisk styring: Operasjonsanalytiske
metoder og teknikker(BUS331)

283

Beiteøkologi og beitebruk(HFX205) 396
Bevaringsbiologi(NATF300) 486
Bildeanalyse(INF250) 409
Bildebehandling i geomatikk(GMBB201) 363
Bildebruk i geomatikk(GMBB100) 362

Bioenergi - ressursgrunnlag, lønnsomhet og valg
av løsninger(FORN310)

343

Bioetikk(BIO340) 261
Biogeokjemi, globale endringer(JORD315) 418
Biokjemi(KJB200) 422
Biologiske aspekter i husdyravlen(HFA303) 379
Biologisk fysikk(FYS381) 356
Biometriske metoder i husdyravl(HFA401) 380
Biovitenskap, etikk og miljøfilosofi(PHI201) 496
Birøkt(HFX208) 398
Blå og grønne strukturer i urbane strøk(LAA340) 454
Blå og grønne strukturer i urbane strøk(VU-
LAA339)

560

Brukerkurs i matematikk(MATH100) 460
Bygg, prosjektarbeid(TBA299) 540
Byggesak og prosjektadministrasjon(TBA270) 539
Bygg og miljø(TBA280) 539
Bygningsfysisk simulering(TBA331) 542
Bygningshistorie(TBA100) 535
Bygningsplanlegging II(TBA261) 538
Bygningsplanlegging III(TBA310) 540
Bygningsplanlegging I med DAK(TBA160) 535
By- og regionplanleggingens historie og
fagtradisjon(APL103)

233

Cellebiologi(BIO100) 247
Datamodellering i 3D i
landskapsarkitekturen(LAD202)

439

Development Seminar(EDS106) 307
Digital kartografi(GMDK300) 364
Dimensjonering og utforming av småskala og
desentrale VA-løsninger(THT281)

547

Diskursanalyse av skolefagenes
praksiser(PPDA400A)

509

Diskursanalyse av skolefagenes
praksiser(PPDA400B)

510

Doktorgradskurs i miljø- og
utviklingsstudier(EDS410)

326

Dr.scientkurs i ernæringsbiokjemi og
fysiologi(HFX400)

403

Driftsregnskap og budsjettering(BUS210) 272
Drøvtyggerfysiologi/-ernæring og
fôrmiddelvurdering(HFX202)

395

Dynamisk strategi(AOS332) 230
Dyreassisterte intervensjoner med hund(VU-
DAI200)

558

Ecology of Farming and Food Systems(PAE301) 490
Effektiv energi- og ressursutnyttelse(FORN330) 343
Eiendomshistorie(EIE202) 329
Eiendomsmarked og analyse(EIE310) 332
Eiendomsregistrering og
eiendomsdanning(EIE200)

329

Eiendomsutvikling, kalkyle og
verdsetting(EIE311)

333

Eierådighet og rettigheter i fast eiendom(JUS210) 420
Eksperimentell molekylær mikrobiologi(BIO332) 260
Eksperimentell og anvendt biokjemi(KJB210) 423
Eksperimentell radioøkologi(KJM351) 433
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Eksperter i team(IND300) 406
Ekspropriasjon og grunnerverv(EIE320) 333
Eksternregnskap(BUS110) 270
Elektrokjemisk energilagring(FYS374) 354
Elektronikk(FYS235) 352
Elektronisk regnskapsføring(BUS112) 270
Elektroteknikk(FYS230) 351
Emballasjeteknologi(MVI250) 470
Empiriske analyser av finans- og varemarkeder
II(BUS320)

280

Empiriske analyser av finans- og varemarkeder -
teoridel(BUS321)

281

Energi, miljø og naturressurser(MINA100) 465
Energifysikk og energiomforming(FYS271) 353
Energimarkeder og regulering(ECN380) 300
Energipolitikk og energimarkeder(FORN230) 342
Energisystemer og teknologi(FORN200) 340
Energiteknologi, lab(FYS375) 355
Energiøkonomi(ECN280) 292
Enhetsoperasjoner og målemetodikk(MVI361) 477
Entreprenørskap i praksis(INN220) 411
Environmental and Sustainability
Science(EDS104)

307

Epidemiologi og geografiske
informasjonssystemer(FHV220)

335

Ernæring av hest(HFH200) 390
Ernæring av hund og katt(HFE212) 383
Ernæring og optimalisering av fôrrasjoner til
drøvtyggere(HFE302)

384

Ernæring og optimalisering av fôrrasjoner til
enmagede dyr(HFE303)

384

Etologi hest(HFH150C) 389
Etologi hos hund og katt II(HET320) 375
Etologi hos hund og katt og avl på
hund(HFX221)

399

Etologiske forskningsmetoder(HET300) 374
EUs sikkerhetspolitikk(EDS382) 324
Evolusjonsbiologi(HFX209) 398
Evolution in Host-Pathogen Systems; Plant
Breeding for Resistance(BIO323)

258

Ex. Paed.(PPXP100) 519
Examen philosophicum(PHI100) 495
Examen philosophicum -
seminarversjon(PHI101)

496

Excel for økonomer(BUS133) 271
Fagdidaktikk i realfag(PPFD300) 510
Fagdidaktikk i realfag, yrkesdidaktikk i
naturbruk(PPFY300)

513

Fagdidaktikk i realfag - LUN(PPFD301) 511
Fasthetslære og grunnleggende
beregningsteknikk(TBM120)

542

Fattigdom(ECN352) 298
Feltarbeid i eiendomsfag(EIE304) 331
Feltkurs i geomatikk(GMGD211) 366
Fermenteringsmikrobiologi(MVI321) 475
Ferske fermenterte meieriprodukter(MVI383B) 479
Ferskt kjøtt - råvare og teknologi(MVI481) 482

Finansiering og investering(BUS220) 274
Fisketeknologi(MVI320) 475
Flerbruk i skog(SKOG302) 528
Flybåren laserskanning(GMFO320) 366
Folkehelsevitenskap(FHV200) 334
Fôranalyse i husdyrproduksjon(HFX210) 399
Fordypning i LAA307 - planlegging av
gravplasser(LAA327)

454

Fordypning i realfagsdidaktikk(PPUT301) 518
Fordypningsmodul av LAA340 eller
LAA341(LAA345)

456

Fordøyelsessystemets anatomi og
fysiologi(MVI392)

481

Forebyggende kvantitativ ernæring(HFE309) 387
Foretaksstrategi(AOS237) 228
Fôring, sjukdom og produksjonssvikt hos
storfe(HFX306)

402

Forkurs i matematikk(MATH001) 460
Forming med vegetasjon(LAA224) 448
Fôrprosesseringsoptimalisering for ulike
husdyrarter(HFE308)

386

Forretningsutvikling og
bedriftsetablering(BUS271)

276

Forskningsetikk og vitenskapsfilosofi I(PHI401) 498
Forskningsetikk og vitenskapsfilosofi II(PHI402) 499
Forskningsmetode i samfunnsøkonomi(ECN305) 294
Forskningsmetoder i utviklingsøkonomi
II(ECN355)

298

Forskningsmetodologi i
utviklingsstudier(EDS415)

326

Forsøksdesign innen husdyr- og
akvakulturvitenskap(HFX300)

402

Forsøksplanlegging og variansanalyse(STAT210) 531
Fôrteknologi(HFE305) 385
Forurensning - miljø(MINA200) 466
Forvaltning av ferskvannsfisk(NATF340) 489
Forvaltning av genetiske ressurser: Lover og
regulering(EDS315)

315

Fotobiologi(BOT340) 269
Fotogrammetri 1(GMFO120) 364
Fotogrammetri 2(GMFO205) 365
Fotogrammetri 3(GMFO301) 365
Fra melk til ost(MVI484) 483
Frihåndstegning(TBA110) 535
Frukt og bær(PJH230) 500
Funksjonelle næringsmidler: bioaktive
komponenter i mat(MVI384)

480

Fysikalsk kjemi(KJM230) 428
Fysikk for kjemiingeniører(FYS102A) 347
Fysikk og natur(FYS100) 344
Fysiologi(HFX201) 394
Fysiske omgivelser - bruk og
opplevelser(LAA210)

444

Generell akvakultur - dyrevelferd og helse hos
oppdrettsfisk(AQX251)

244

Generell akvakultur - ernæring(AQN251) 241
Generell avl(AQB200) 238
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Generell husdyravl(HFA200) 376
Generell husdyr- og fiskeernæring(HFE200) 382
Generell kjemi(KJM100) 425
Generell mikrobiologi I(BIO130) 249
Generell mikrobiologi II(BIO230) 252
Generell zoologi(ZOOL100) 561
Generell økologi(ECOL200) 302
Genetikk introduksjonskurs(BIO120) 248
Genetisk grunnlag for biodiversitet(GEN220) 357
Genetisk modifiserte planter - case
studier(BIO351)

262

Genomanalyse, metodekurs(BIN350) 246
Geodesi hovedkurs(GMGD300) 367
Geografisk analyse og modellering(GMGI210) 368
Geografiske databasesystemer(GMGI300) 368
Geografiske informasjonssystemer,
grunnlag(GMGI102)

367

Geologi(GEO100) 358
Geologi prosjektoppgave(GEO222) 361
Geologisk utferd(GEO311) 362
Geomatikk, prosjektarbeid(GMGM399) 369
Geomatikk for bygg og landskap(GMLM105) 370
Geomatikk og samfunn(GMGM200) 368
Geoteknikk(TBA201) 536
GIS - praktisk introduksjon(LAD102) 438
Gjødslingsplanlegging(JORD231) 415
Globale miljøforandringer(EDS260) 311
Globale og lokale forurensninger(JORD310) 417
Global politisk økonomi(EDS379) 323
Grovfôr(HFE203) 383
Grunnleggende akvakulturteknikk(AQT254) 244
Grunnleggende bedriftsøkonomi(BUS100) 269
Grunnleggende hesteavl(HFH150D) 389
Grunnleggende landmåling(GMLM102) 369
Grunnleggende plantefysiologi(BOT130) 264
Grunnleggende økologi(ECOL100) 301
Grønnsaker og potet - biologi og
dyrking(PJH240)

501

Grøntanlegg og landskapspleie(PHG316) 494
Grøntanleggsforvatning, org. form og
forvaltning(LAA231)

449

Hagekunst og landskapsarkitekturteori(LAA211) 445
Helse, miljø og utvikling(EDS255) 310
Hesteavl(HFA320) 380
Hest og helse(HFH250) 391
Hest som næring(HFH251) 391
Human miljøkjemi(FMI312) 339
Hurtigmetoder for måling av miljøtekniske
parametre, laboratoriekurs(THT201)

544

Husbyggingsteknikk I(TBA190) 536
Husbyggingsteknikk II(TBA210) 537
Husdyrbiologi og -produksjon(HFX130) 391
Husdyrbiologi og -produksjon/ Modul A -
Husdyrpraksis(HFX130A)

392

Husdyrbiologi og -produksjon/
Modul B - Utfordringer for framtidas
matproduksjon(HFX130B)

392

Husdyrbiologi og -produksjon/ Modul C -
Vitenskapelig prosess(HFX130C)

393

Husdyrbiologi og -produksjon/ Modul D -
Etologi(HFX130D)

393

Husdyrbiologi og -produksjon/ Modul E -
Husdyrernæring(HFX130E)

393

Husdyrbiologi og -produksjon/ Modul F -
Husdyravl og genetikk(HFX130F)

394

Husdyretologi og dyrevelferd(HET201) 373
Husdyrgenetiske ressurser(HFA201) 377
Husdyrmiljø I(HET210) 373
Husdyrmiljø II(HET303) 375
Hydrodynamikk(FYS210) 351
Hydrogeologi(GEO220) 360
Hydrogeologi - feltkurs(GEO221) 360
Hydrologi(VANN200) 555
Immunsystemet, mat og helse(MVI292) 473
IMPULS(LAA110) 442
Individuell fordypningsoppgave
(litteraturstudium) i eiendomsfag(EIE305)

331

Individuelt PhD-emne i etologi(HET401) 376
Industrielle rettigheter(INN310) 411
Industriell ledelse(IND210) 405
Industri- og markedsstruktur(ECN312) 295
Informasjonssystemer for
virksomhetsledelse(BUS233)

275

Innavl, slektskap og optimale genetiske
bidrag(HFA304)

379

Innføring i eiendomsfag I(EIE101) 328
Innføring i eiendomsfag II(EIE100) 327
Innføring i eiendomsjus(JUS110) 419
Innføring i ernæring(HFE100) 381
Innføring i forskningsmetode(EDS115) 307
Innføring i husdyrbruk og akvakultur i
utviklingsland(HFX207)

397

Innføring i makroøkonomi, del I(ECN120) 285
Innføring i makroøkonomi, del II(ECN122) 286
Innføring i mikroøkonomi(ECN110) 285
Innføring i organisasjonsteori(AOS130) 226
Innføring i pedagogiske
forskningsmetoder(PPFO301)

512

Innføring i samfunnsøkonomi(ECN100) 284
Innføring i skogforvaltning(SKOG102) 524
Innføring i utviklingsøkonomi(ECN150) 287
Innføring i økonometri(ECN202) 288
Innføringsemne - fagorientert prosjekt(IMRT100) 404
Innføringsemne i biologi(BIO140) 250
Innføringsemne i plantevitenskap(PJH102) 499
Innføringskurs i naturforvaltning(NATF100) 484
Innovasjonsbedrift(IND220) 405
Insekter og edderkoppdyr(ZOOL220) 562
In situ RNA hybridisation techniques(BIO350) 261
Institusjonelle perspektiver på
organisasjoner(AOS320)

229

Instrumentell uorganisk analyse(KJM340) 432
Integrert logistikk(BUS340) 283
Intensivkurs i Swahili(LNG150) 441
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Interaksjoner mellom mennesker og
vilt(NATF350)

490

Internasjonale organisasjoner(EDS380) 323
Internasjonal miljøpolitikk(EDS347) 317
Internasjonal relasjonsteori(EDS374) 322
Internasjonal økonomi(ECN230) 290
Internasjonal økonomi og finans(ECN331) 297
Introduksjon i bioinformatikk(BIN210) 245
Introduksjon i bioteknologi og kjemi(BIO101) 248
Introduksjon i landskapsarkitektur II(LAA116) 443
Introduksjon i matvitenskap(MVI100) 467
Introduksjon om jord(JORD160) 412
Introduksjon til bærekraftige VA-
systemer(THT282)

547

Introduksjon til databaser(INF130) 408
Introduksjon til digitale verktøy(LAD100) 437
Introduksjon til etterretningsstudier og
internasjonale relasjoner(EDS371)

321

Introduksjon til Internasjonale
Miljøstudier(EDS303)

313

Introduksjon til internasjonale
relasjoner(EDS203)

308

Introduksjon til kjønn og utvikling(EDS170) 307
Introduksjon til miljø, utvikling og
globalisering(EDS101)

306

Introduksjon til miljøstudier(EDS202) 308
Introduksjon til politisk økologi(EDS130) 307
Introduksjon til profesjonsstudiene i By- og
regionplanlegging og Eiendomsfag(APL100)

232

Introduksjon til profesjonsstudiet(LAA115) 443
Introduksjon til utviklingsstudier(EDS201) 307
Introduksjon til utviklingstenkning(EDS102) 306
Inventering og ressurskartlegging(SKOG205) 524
Investeringsanalyse og finansiell
risikostyring(BUS322)

281

Investerings- og lønnsomhetsanalyser i energi- og
skogforvaltning(RØP310)

522

Jord, vegetasjon og landskap(JORD200) 413
Jordanalyse(JORD212) 414
Jordfysikk, øvelseskurs(JORD221) 414
Jordklassifikasjon(JORD251) 416
Jordlære(JORD101) 412
Jordmorfologi(JORD250) 416
Jordskiftearbeid(EIE302) 330
Jord som vekstmedium(JORD230) 415
Juridisk metode og norsk rettssystem(JUS100) 418
Kalkulus 1(MATH111) 461
Kalkulus 2(MATH112) 461
Kart- og landmålingslære(EIE105) 328
Kartografi og geodatakilder i
planlegging(LAD103)

438

Kausalitet og vitenskap(PHI302) 498
Kjemisk- og biokjemisk
energikonvertering(FYS373)

354

Kjønn og utvikling(EDS370) 321
Kjøtt og fisk som råvare(MVI271) 471
Kjøttproduksjon på storfe og sau(HFX250) 400

Klassisk fysikk(FYS200) 350
Klimaendringer, forskning og
samfunnskonsekvenser(KLIMA100)

437

Klimaendring og utvikling(EDS355) 319
Klimaregnskap, livssyklusanalyser og
klimapolitikk(FORN220)

341

Klimatilpasning i planter(BIO324) 259
Klimaøkonomi(ECN372) 299
Kobling av økologisk og sosial resiliens(EDS225) 309
Kommunalteknikk(THT100) 543
Kompleks analyse og
transformasjonsmetoder(MATH270)

463

Konfliktbehandling, prosjekt- og
prosesstyring(EIE306)

332

Konflikt og utvikling(EDS360) 319
Konseptualisering og stedsrelasjon(LAFT300) 440
Konstruksjonsdesign(LAA215) 446
Konstruksjonsteknikk(LAA216) 447
Konstruksjonsteknikk bygg(TBA220) 537
Konstruksjonsteknikk II Bygg(TBA221) 538
Konstruksjonsteknikk III Bygg(TBA320) 541
Kontinuerlige dynamiske systemer(MATH310) 464
Kontrakts- og selskapsrett(JUS102) 419
Kornteknologi(MVI382B) 478
Kosthold og helse(MVI291) 473
Kraftfôr(HFE202) 382
Kromatografi(KJM310) 430
Kvalitativ metode(AOS340) 231
Kvalitet i matplanter(PJH340) 504
Kvalitetsstyring(IND230) 406
Kvantefysikk(FYS145) 348
Kvantitativ genetikk(HFA400) 380
Kvartærgeologi(GEO210) 359
Kvartærgeologisk feltkurs(GEO211) 359
Kystsone, marine og akvatiske
ressurser(EDS365)

320

Laboratoriekurs i biokjemi(KJB201) 422
Laboratoriekurs i fysikk(FYS155) 349
Laboratoriekurs i internasjonal
akvakultur(AQT250)

243

Laboratorieøvelser i molekylærbiologi(BIO211) 251
Landbruk og utvikling(EDS250) 310
Landbrukspolitikk(ECN260) 291
Landmåling - teori(GMLM213) 371
Land Rights: An Introduction to Theory,
Applications, and Policy (EDS280)

312

Landskapet og stedet som sosial arena(LAA341) 455
Landskapsplanter - etablering og
skjøtsel(PHG215)

493

Landskapsplanter -grunnleggende økologi,
anatomi og fysiologi(PHG113)

492

Landskapsplanter - identifikasjon og
egenskaper(PHG213)

492

Landskapsøkologi(LAØ370) 441
Ledelse(AOS331) 229
Limnologi / ferskvannsøkologi(VANN210) 555
Limnologiske metoder(VANN211) 555
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Lineær algebra(MATH131) 462
Lineær algebra og lineære
differensiallikninger(MATH113)

462

Lipidmetabolisme(HFE400) 387
Lokal- og mikrometeorologi(FYS160) 350
Lokal planlegging(APL250) 234
Lys og biologisk materie(FYS401) 357
Makroøkonomi II(ECN222) 290
Makroøkonomi III(ECN320) 296
Måleteknikk, optikk og sensorer(FYS103) 348
Marine næringsmiddelressurser, prosessering og
teknologi(AQF210)

239

Marin geodesi(GMLM211) 370
Markedsføring(AOS120) 226
Massespektrometri(KJM313) 431
Matematikk for økonomer(ECN302) 293
Matematisk nevrovitenskap(FYS386) 356
Matematisk statistikk(STAT250) 532
Matplanter(MVI272) 471
Matvaretrygghet og -hygiene(MVI230) 468
Meieriteknologi(MVI383A) 479
Meieriteknologi(MVI483) 483
Mekanikk(FYS101) 345
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