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Læringsutbytte 

Studenten skal oppnå en grunnleggende kunnskap innen sitt fagfelt, kunne arbeide selvstendig og 

effektivt, kunne lese og forstå vitenskapelige artikler innen sitt fagfelt, kjenne til og kunne bruke 

metoder som brukes innen fagfeltet. Vi vil også gi studentene trening i å kunne uttrykke seg skriftlig 

og muntlig i faglig kommunikasjon. 

Vitenskapelig ansatte, per november 2016, som vil kunne undervise og veilede oppgaver innen 

studieretningen 

Lasse Clausen 

Arne Dahlback 

Wojciech J. Miloch 

 

Forslå 1-3 felleskurs som binder studieretningen sammen 

FYS4610 Magnetosfæriske prosesser 

FYS4620 Grunnleggende plasmafysikk 

FYS4630 Strålingstransport i atmosfæren 

Lasse Clausen ønsker å overta FYS4610.  Kurset vil i så fall bli modifisert. 

 

Foreslå anbefalte kurs på BSc som skal undervises av dere 

FYS3610 Romfysikk 

 

Hvilke kurs som undervises av andre anbefales på BSc og MSc 

Avhengig av MSc-oppgavens tema vil anbefalte kurs kunne være blant disse: 

FYS3150 Computational Physics 

FYS3220 Lineær kretselektronikk 

FYS3230 Sensorer og måleteknikk 

FYS3180 Eksperimentelle metoder i fysikk 
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Hvilke kurs kunne dere tenke dere 

Romteknologi 

Simulations of many particle systems (i samarbeid med Japan) 

Avansert plasmafysikk 

 

Hvilke kurs må absolutt være som I dag 

For at studentene skal kunne ha et faglig grunnlag for å kunne gjennomføre MSc-oppgave bør 

følgende kurs opprettholdes: FYS4610, FYS4620 og FYS4630, noen av dem i modifisert form. 

 

Hvilke kurs kan gjøres til ledet selvstudium 

Ingen 

 

Hvilke fordypninger må studieretningen ha? 

Hvis oppgaven er teknologirettet kan det være aktuelt med bakgrunn i elektronikk. En teoretisk 

oppgave vil kreve kjennskap til avanserte matematiske metoder. 

 

Hvor stor kvote studenter bør studieretningen få? 

Et snitt på 1.5 studieplasser per vitenskapelig ansatt per år. 

 

Hvilke grep bør gjøres for å danne et robust studiemiljø på studieretningen? 

Vår seksjon har arbeidet med dette de siste to år. Vi har fått til fellesrom for våre masterstudenter, 

arrangerer sosiale arrangementer som f.eks. grillfester hvor det er viktig at nye studenter også deltar. 

 

Hvis vi skal ha 1-2 felleskurs på tvers av alle studieretninger, hvilket eksisterende kurs eller hvilket 

nytt ønskekurs skal det være? 

Nytt kurs i dataanalyse-metoder (herunder statistiske metoder).  Vi mener det vil være behov for et 

kurs som tar for seg teknikker som brukes i analyse av vitenskapelige data. En rekke metoder er felles 

for mange fagfelt. 
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Hvordan skal vi systematisk integrere profesjonell kompetanse? 

Få studentene til å delta i internasjonalt samarbeid, f.eks. ved å delta på workshops og gi muntlig 

presentasjon av egne resultater for andre.  Trening i muntlig presentasjon er viktig og dette kan også 

gjøres i forbindelse med undervisning i våre kurs. Studentene kan også presentere egne arbeider for 

seksjonen, hvor seksjonsleder får ansvar for dette. 

 

 

Hva bør navnet på studieretningen være? 

Romfysikk og teknologi 


