
Farmasi 
 
Generelle forutsetninger: 
Det er instituttene som leverer, ikke enkeltpersoner, utvalg eller komiteer.  
For alle svar forutsettes det at instituttet har vurdert at økonomiske og personalmessige 
ressurser er til stede. Det forutsettes også at forslagene er vedtaksbehandlet på instituttet. 
 
Bestilling med svarfrist 15.02. 2016 inkludert skjemaer som skal brukes ved innleveringen:  
 
Bachelor 

 Programnavn, vertsinstitutt og navn på eventuelle studieretninger for hvert 
bachelorprogram, fyll ut tabell 1 for hvert nytt bachelorprogram. 

 For hvert bachelorprogram, fyll ut fullstendig emnematrise fullstendig, med både 
obligatoriske og alle valgbare emner, jf. tabell 2. 

o For hvert bachelorprogram, beskriv utviklingssemester i egen tekst under 
emnematrise 

o Ved valgfrihet mellom flere definerte emner, skriv en fullstendig liste med alle 

emner under emnematrisen. 

 For hvert enkelt emne angitt i emnematrisen for bachelorprogrammet (tabell 2), fyll 

ut opplysninger om emnet, i tabell 31.  Dersom emneeier er en annen enhet, skal kun 

de to første tabell-linjene fylles ut. 

 Som følge av emneendringene må instituttet i et eget dokument angi tekstlig 

endringer til sine eksisterende 40- og 80-grupper for fritt sammensatt bachelorgrad i 

realfag, jf. http://www.mn.uio.no/studier/emnegrupper/  

 

Master 

 For alle masterprogram hvor instituttet er vertsinstitutt, uavhengig av oppstartsår: 
o angi forholdet mellom eksisterende bachelorprogram og nye masterprogram 

samt forholdet mellom nye bachelorprogram og nye masterprogram; og  
o angi forslag til opptakskrav til masterprogrammet/studieretningen samt 

beregningsgrunnlaget for C-kravet 2. 

 Programnavn, vertsinstitutt og studieretninger for hvert masterprogram som har 
oppstart fra høsten 2017, skal angis i tabell 4. 

 For hvert nytt masterprogram med oppstart høsten 2017, fyll ut fullstendig 
emnematrise, med både obligatoriske og alle valgbare emner, jf. tabell 5. 

                                                           
1 Dette skal brukes som utgangspunkt for informasjon til studentene om overgangsordninger. 
 
2
 Studieutvalget anbefaler at en vesentlig økt fleksibilitet mellom studieprogrammene fastsettes som et 

grunnleggende prinsipp ved utvikling av programporteføljen. Se side 2 i styringsdokumentet " 
Utdanningsutvikling ved MN-fakultetet, Valg av bachelorprogrammer, Studieutvalgets anbefalinger til 
instituttledere og fakultetsledelsen, 04.12.2014": 
http://www.mn.uio.no/om/organisasjon/adm/prosjekter/interact/programrevisjonen/anbefaling-valg-av-
bachelor-portefolje.pdf 
 

http://www.mn.uio.no/studier/emnegrupper/
http://www.mn.uio.no/om/organisasjon/adm/prosjekter/interact/programrevisjonen/anbefaling-valg-av-bachelor-portefolje.pdf
http://www.mn.uio.no/om/organisasjon/adm/prosjekter/interact/programrevisjonen/anbefaling-valg-av-bachelor-portefolje.pdf


 For hvert enkelt emne angitt i emnematrisen for nye masterprogram som skal starte 
høsten 2017 (tabell 5), fyll ut opplysninger om emnet, i tabell 63. Dersom emneeier er 
en annen enhet, skal kun de to første tabell-linjene fylles ut. 

                                                           
3 Dette skal brukes som utgangspunkt for informasjon til studentene om overgangsordninger. 



Tabeller og veiledning for utfylling: 

 all tekst skal skrives i Calibri, tekststørrelse 12, linjeavstand 1 og standard marger 

 bruk tabellene under i egne dokumenter, et word dokument pr program 

 ved behov, lag en programmatrise pr studieretning 

 dokumentene oversendes fakultetet elektronisk med program som dokumentnavn 
 

Tabell 1: 5-årig masterprogram 
 

Programnavn: Farmasi 

Vertsinstitutt:  Farmasøytisk institutt 

Navn på eventuelle 
studieretninger:  

1) Legemiddelinnovasjon 
2) Global farmasi 
3) Pasientrettet farmasi  

Studieretningene vil omfatte 9. og 10. semester 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabell 2 Emnematrise for det 5-årige masterprogrammet i farmasi 

Semester Emne Emne Emne 

10.semester 
(V22) 

 
Forskningsoppgave + 15 sp spesialiserende emner  

(Studieretningene; Legemiddelinnovasjon, Global helse og Pasientrettet 
farmasi) 

9. semester 
(H21) 

8. semester 
(V21) 

Internasjonalisering/ 
Obligatorisk emne: 
Anvendt statistikk for 
farmasøyter 
FRM4110 10sp 

Internasjonalisering/ 
Valgfrie emner på 
masternivå 
 

Internasjonalisering/ 
Valgfrie emner på 
masternivå 
 

7. semester 
(H20) 

FARM4100 - 
Videregående 
farmakoterapi og 
væsketerapi*(arb.tittel) 

FARM4110 - 
Formulering av 
legemidler* (arb.tittel) 
 

FARM4120 - Utvikling 
av legemidler (arb.tittel) 
FRM3040 

6. semester 
(V20) 

FARM3130 - Farmasøytisk praksis (30sp) 
FRM4000  

5. semester 
(H19) 

FARM3100 - 
Farmakognosi* 

FARM3110 - 
Farmakoterapi 2* 

FARM3120 - 
Legemiddelbruk og 
folkehelse* 

4. semester 
(V19) 

FARM2130 -
Legemiddelanalyse* 

FARM2140 - 
Farmasøytisk 
mikrobiologi* 

FARM2150 - 
Legemiddelformulering 
og kvalitetssikring ved 
produksjon* 

3. semester 
(H18) 

FARM2100 - 
Legemiddelkjemi* 

FARM2110 – 
Farmakoterapi 1* 

FARM2120 - 
Legemiddelteknologi og 
biofarmasi* 

2. semester 
(V18) 

FARM1130 - 
Farmasøytisk rettet 
organisk kjemi 
FRM1010 (10sp) 

FARM1140 - 
Farmakologi, fysiologi 
og cellebiologi 2* 

FARM1150 - 
Farmasøytisk biokjemi* 

1. semester 
(H17) 

FARM1100 - 
Farmasøytisk kjemi 
FRM1000 (10sp) 

FARM1110 - 
Farmakologi, fysiologi 
og cellebiologi 1* 

FARM1120 - 
Farmasøyten, pasienten 
og samfunnet* 

 Nytt emne angis ved* etter arbeidstittel 

 Ved videreutvikling av eksisterende emner, skriv eksisterende emnekode og navn 

 Fargekoder:  

o Hvit – obligatoriske emner i programmet uavhengig av studieretning 

o Gul – studieretningsspesifikke emner  

o Grønn – frie emner 

 Ved valgfrihet mellom flere definerte emner, skal ikke alle emnene inn i emnematrisen. F.eks. når 

studenter må velge 3 av 7 emner, skriv 3/7 i emnematrisen og skriv en liste med alle 7 emner under 

emnematrisen. 

 

 



Tabell 3 Emneopplysning for emner de 6 første semestrene (1.avdeling): 

1.semester (høst) 

Emnetittel:  FARM1100 - Farmasøytisk kjemi 

Emneeierinstitutt: Farmasøytisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper:   Opptak til 5-årig masterstudium i farmasi ved UiO 

Anbefalte forkunnskaper:   

Undervisningssemester:  1.semester  

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

10 sp. overlapp med FRM1000 
7 sp. overlapp med KJM1100  
7 sp. overlapp med KJM1001 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Høst 2017 

 

Emnetittel:  FARM1110 - Farmakologi, fysiologi og cellebiologi 1 

Emneeierinstitutt: Farmasøytisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper:   Opptak til 5-årig masterstudium i farmasi ved UiO 

Anbefalte forkunnskaper:   

Undervisningssemester:  1.semester 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

Delvis overlapp med cellebiologi, fysiologi og farmakologi i 
FRM1040, FRM1050, FRM2000, FRM2040, FRM3020 og 
FRM3030 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Høst 2017 

 

Emnetittel:  FARM1120 - Farmasøyten, pasienten og samfunnet 

Emneeierinstitutt: Farmasøytisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper:   Opptak til 5-årig masterstudium i farmasi ved UiO 

Anbefalte forkunnskaper:   

Undervisningssemester:  1.semester 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

Deler fra FRM1020, FRM2020, FRM2040, FRM3030 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Høst 2017 

 
 
2.semester (vår) 

Emnetittel:  FARM1130 - Farmasøytisk rettet organisk kjemi 

Emneeierinstitutt: Farmasøytisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper:   Obligatoriske deler av:  
FARM1100 - Farmasøytisk kjemi 

Anbefalte forkunnskaper:  FARM1100 - Farmasøytisk kjemi 

Undervisningssemester:  2.semester 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

FRM1010 10 sp. 
KJM1110 - Organisk kjemi I 8 sp. 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Vår 2018 



Emnetittel:  FARM1140 - Farmakologi, fysiologi og cellebiologi 2 

Emneeierinstitutt: Farmasøytisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper:   Obligatoriske deler av:  
FARM1110 - Farmakologi, fysiologi og cellebiologi 1 

Anbefalte forkunnskaper:  FARM1110 – Farmakologi, fysiologi og cellebiologi 1 

Undervisningssemester:  2.semester 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

Delvis overlapp med cellebiologi, fysiologi og farmakologi i 
FRM1040, FRM1050, FRM2000, FRM2040, FRM3020 og 
FRM3030 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Vår 2018 

 

Emnetittel:  FARM1150 - Farmasøytisk biokjemi 

Emneeierinstitutt: Farmasøytisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper:   Obligatoriske deler av:  
FARM1100 - Farmasøytisk kjemi 1  
FARM1110 – Farmakologi, fysiologi og cellebiologi 1 

Anbefalte forkunnskaper:  FARM1100 - Farmasøytisk kjemi 1  
FARM1110 - Farmakologi, fysiologi & cellebiologi 1 

Undervisningssemester:  2.semester 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

FRM1040 4 sp., FRM1030 4 sp. I tillegg 2 nye sp. (vil dekke lipid- 
og glykobiologi som er mangelfullt i gammel studieplan) 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Vår 2018 

 
 
3.semester (høst) 

Emnetittel:  FARM2100 - Legemiddelkjemi 

Emneeierinstitutt: Farmasøytisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper:   Obligatoriske deler av: 
FARM1100 – Farmasøytisk kjemi 
FARM1130 – Farmasøytisk rettet organisk kjemi 

Anbefalte forkunnskaper:  FARM1100 – Farmasøytisk kjemi 
FARM1110 – Farmakologi, fysiologi og cellebiologi 1 
FARM1130 – Farmasøytisk rettet organisk kjemi 
FARM1140 – Farmakologi, fysiologi og cellebiologi 2 
FARM1150 – Farmasøytisk biokjemi 

Undervisningssemester:  3.semester 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

Deler av FRM1030, FRM1050 og FRM2000 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Høst 2018 

 
 
 
 
 



Emnetittel:  FARM2110 - Farmakoterapi 1 

Emneeierinstitutt: Farmasøytisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper:   Obligatoriske deler av: 
FARM1110 - Farmakologi, fysiologi og cellebiologi 1 
FARM1140 - Farmakologi, fysiologi og cellebiologi 2 

Anbefalte forkunnskaper:  FARM1110 - Farmakologi, fysiologi og cellebiologi 1 
FARM1140 - Farmakologi, fysiologi og cellebiologi 2 

Undervisningssemester:  3.semester 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

Deler av FRM1050, FRM2040 og FRM3020 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Høst 2018 

 

Emnetittel:  FARM2120 - Legemiddelteknologi og biofarmasi 

Emneeierinstitutt: Farmasøytisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper:   Obligatoriske deler av:  
FARM1100 - Farmasøytisk kjemi 
FARM1110 - Farmakologi, fysiologi og cellebiologi 1 
FARM1140 - Farmakologi, fysiologi og cellebiologi 2 
(om begge disse skal være obligatoriske vil avhenge av 
innholdet i de enkelte emnene) 
FARM1120 – Farmasøyten, pasienten og samfunnet (til 
internt bruk: lovkunnskap – legemidler) 

Anbefalte forkunnskaper:  FARM1100 - Farmasøytisk kjemi 
FARM1110 - Farmakologi, fysiologi og cellebiologi 1* 
FARM1120 – Farmasøyten, pasienten og samfunnet 
FARM1130 – Farmasøytisk rettet organisk kjemi (litt 
avhengig av innhold) 
FARM1140 - Farmakologi, fysiologi og cellebiologi 2* 
(*om begge disse skal være obligatoriske vil avhenge av 
innholdet i de enkelte emnene) 

Undervisningssemester:  3. semester  

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

5 sp. overlapp FRM 2020  
2 sp. overlapp FRM 2030  
3 sp. overlapp FRM 3000  

Undervises første gang (år og 
semester): 

Høst 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.semester (vår) 

Emnetittel:  FARM2130 - Legemiddelanalyse 

Emneeierinstitutt: Farmasøytisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper:   FARM1100 – Farmasøytisk kjemi (1.semester) 
Obligatoriske deler av: 
FARM1130 – Farmasøytisk rettet organisk kjemi (2. semester)  
FARM2100 - Legemiddelkjemi 

Anbefalte forkunnskaper:  FARM1130 – Farmasøytisk rettet organisk kjemi (2. semester)  
FARM2100 - Legemiddelkjemi 
FARM2110 – Farmakoterapi 1 (3. semester)  
FARM2120 – Legemiddelteknologi og biofarmasi (3. semester) 

Undervisningssemester:  4.semester 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

Analysedelen av FRM 2010 (6,5 sp.), FRM 2020 (2 sp.), FRM 
3030 (4 sp.) 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Vår 2019 

 

Emnetittel:  FARM2140 - Farmasøytisk mikrobiologi 

Emneeierinstitutt: Farmasøytisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper:   FARM1110 - Farmakologi, fysiologi & cellebiologi 1 
Obligatoriske deler av: 
FARM1140 - Farmakologi, fysiologi & cellebiologi 2  
FARM1150 - Farmasøytisk biokjemi 

Anbefalte forkunnskaper:  FARM1100 - Farmasøytisk kjemi  
FARM1130 - Farmasøytisk rettet organisk kjemi 
FARM1140 - Farmakologi, fysiologi & cellebiologi 2  
FARM1150 - Farmasøytisk biokjemi 

Undervisningssemester:  4.semester 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

Deler av FRM1040 3 sp., FRM1050 1 sp., FRM2010 1 sp., 
FRM2020 1 sp., FRM2040 2,5 sp. og FRM3010 2 sp. 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Vår 2019 

 

Emnetittel:  FARM2150 - Legemiddelformulering og kvalitetssikring ved 
produksjon 

Emneeierinstitutt: Farmasøytisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper:   FARM1110 - Farmakologi, fysiologi og cellebiologi I* (eller 
Farmakologi, fysiologi og cellebiologi II avhengig av hva som 
inngår i hvert emne*) 
Obligatoriske deler av: 
FARM1130 - Farmasøytisk rettet organisk kjemi 
FARM1140 - Farmakologi, fysiologi og cellebiologi II* 
FARM1150 - Farmasøytisk biokjemi? 
FARM2100 - Legemiddelkjemi 
FARM2110 – Farmakoterapi 1 
FARM2120 - Legemiddelteknologi og biofarmasi 

Anbefalte forkunnskaper:  FARM1120 - Farmasøyten, pasienten og samfunnet 
FARM1130 - Farmasøytisk rettet organisk kjemi 



FARM1140 -  Farmakologi, fysiologi og cellebiologi II* 
FARM1150 - Farmasøytisk biokjemi? 
FARM2100 - Legemiddelkjemi 
FARM2110 – Farmakoterapi 1 
FARM2120 - Legemiddelteknologi og biofarmasi 

Undervisningssemester:  4.semester  

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

3,5 sp. overlapp FRM 2020  
3 sp. overlapp FRM 2030  
0,5 sp. overlapp FRM 3000  
3 sp. overlapp FRM3010  

Undervises første gang (år og 
semester): 

Vår 2019 

 
5.semester (høst) 

Emnetittel:  FARM3100 - Farmakognosi 

Emneeierinstitutt: Farmasøytisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper:   FARM1100 – Farmasøytisk kjemi 
FARM1110 – Farmakologi, fysiologi og cellebiologi 1 
FARM1120 – Farmasøyten, pasienten og samfunnet 
FARM1130 – Farmasøytisk rettet organisk kjemi 
FARM1140 – Farmakologi, fysiologi og cellebiologi 2 
FARM1150 – Farmasøytisk biokjemi 
Obligatoriske deler av:  
FARM2100 - Legemiddelkjemi 
FARM2110 – Farmakoterapi 1 
FARM2120 – Legemiddelteknologi og biofarmasi 
FARM2130 – Legemiddelanalyse 
FARM2140 – Farmasøytisk mikrobiologi 
FARM2150 – Legemiddelformulering og kvalitetssikring ved 
produksjon 

Anbefalte forkunnskaper:  FARM2100 – Legemiddelkjemi 
FARM2110 – Farmakoterapi 1 
FARM2120 – Legemiddelteknologi og biofarmasi 
FARM2130 – Legemiddelanalyse 
FARM2140 – Farmasøytisk mikrobiologi 
FARM2150 – Legemiddelformulering og kvalitetssikring ved 
produksjon 

Undervisningssemester:  5.semester 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

FRM1030 – 2,5 sp. 
FRM1050 – 2,5 sp. 
FRM2000 – 2,5 sp. 
FRM2010 – 1,75 sp. 
FRM2040 – 1,5 sp. 
FRM3020 – 0,5 sp. 
FRM3030 – 2 sp. 
I nåværende studieplan fordeler farmakognosien seg som vist 
over. I det nye farmakognosiemnet vil det være 10 sp. Emnet vil 
inkludere farmakognosi fra nåværende 7 emner, men nye 
elementer vil også komme inn for å lage et moderne og 
oppdatert farmakognosikurs. 



Undervises første gang (år og 
semester): 

Høst 2019 

 

Emnetittel:  FARM3110 - Farmakoterapi 2 

Emneeierinstitutt: Farmasøytisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper:   FARM1110 - Farmakologi, fysiologi og cellebiologi 1  
FARM1140 - Farmakologi, fysiologi og cellebiologi 2 
Obligatoriske deler av:  
FARM2110 – Farmakoterapi 1 

Anbefalte forkunnskaper:  FARM1050 – Farmasøytisk biokjemi 
FARM2100 – Legemiddelkjemi 

FARM2110 – Farmakoterapi 1 
FARM2130 - Legemiddelanalyse 

Undervisningssemester:  5.semester 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

Deler av FRM3020 og FRM3030 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Høst 2019 

 

Emnetittel:  FARM3120 - Legemiddelbruk og folkehelse 

Emneeierinstitutt: Farmasøytisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper:   FARM1100 – Farmasøytisk kjemi 
FARM1110 – Farmakologi, fysiologi og cellebiologi 1 
FARM1120 – Farmasøyten, pasienten og samfunnet 
FARM1130 – Farmasøytisk rettet organisk kjemi 
FARM1140 – Farmakologi, fysiologi og cellebiologi 2 
FARM1150 – Farmasøytisk biokjemi 
Obligatoriske deler av:  
FARM2100 - Legemiddelkjemi 
FARM2110 – Farmakoterapi 1 
FARM2120 – Legemiddelteknologi og biofarmasi 
FARM2130 – Legemiddelanalyse 
FARM2140 – Farmasøytisk mikrobiologi 
FARM2150 – Legemiddelformulering og kvalitetssikring ved 
produksjon 

Anbefalte forkunnskaper:  FARM2100 – Legemiddelkjemi 
FARM2110 – Farmakologi 1 
FARM2120 – Legemiddelteknologi og biofarmasi 
FARM2130 – Legemiddelanalyse 
FARM2140 – Farmasøytisk mikrobiologi 
FARM2150 – Legemiddelformulering og kvalitetssikring ved 
produksjon 

Undervisningssemester:  5.semester 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

Elementer fra FRM1020, FRM2040 og FRM3030 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Høst 2019 

 
 



 
 
 
6.semester (vår) 
Emnetittel:  FARM3130 - Farmasøytisk praksis 

Emneeierinstitutt: Farmasøytisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper:   FARM1100 – Farmasøytisk kjemi 
FARM1110 – Farmakologi, fysiologi og cellebiologi 1 
FARM1120 – Farmasøyten, pasienten og samfunnet 
FARM1130 – Farmasøytisk rettet organisk kjemi 
FARM1140 – Farmakologi, fysiologi og cellebiologi 2 
FARM1150 – Farmasøytisk biokjemi 
 
FARM2100 - Legemiddelkjemi 
FARM2110 – Farmakoterapi 1 
FARM2120 – Legemiddelteknologi og biofarmasi 
FARM2130 – Legemiddelanalyse 
FARM2140 – Farmasøytisk mikrobiologi 
FARM2150 – Legemiddelformulering og kvalitetssikring ved 
produksjon 
 
FARM3100 – Farmakognosi 
FARM3110 – Farmakoterapi 2 
FARM3120 – Legemiddelbruk og folkehelse 

Anbefalte forkunnskaper:   

Undervisningssemester:  6.semester 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

FRM4000, 30 sp. 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Vår 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 

Programnavn: Elektronikk,  informatikk og teknologi 

Vertsinstitutt:  Fysisk institutt 

Navn på eventuelle 
studieretninger:  

Ingen studieretninger på bachelor-nivå 

  

 

Tabell 2 Emnematrise for Elektronikk, informatikk og teknologi 

Semester Emne Emne Emne 

6. semester (FL)EXPHIL INF3410 
Analog mikroelektronikk 

Arvtaker etter FYS4220 
Sanntids og embedded 
datasystemer* 

5. semester FYS3220 
Lineær kretselektronikk 
 

INF3470 
Digital signalbehandling 

 
Fritt emne 

4. semester FYS2130 
Svingninger og bølger 

FYS-MEK1110 
Mekanikk 

FYS3240 
PC-basert instrum. og 
mikrokontrollere 

3. semester FYS1120 
Elektromagnetisme 

INF2110 
Programmering for 
naturvit. anvendelser* 

MAT1120 
Lineær algebra 

2. semester FYS1210 
Elektronikk med 
prosjektoppgaver 

MEK1100 
Feltteori og 
vektoranalyse 

MAT1110 
Kalkulus og lineær 
algebra 

1. semester MAT-INF1100 
Modellering og 
beregninger 

INF1100 
Grunnk. i program. for 
naturv. anvendelser 

MAT1100 
Kalkulus 

 
 

Valgfrie emner (foreløpig, ikke komplett, liste): 

FYS3230 – Sensorer og måleteknikk 

FYS4260 – Mikrosystemer og elektronikk byggemetoder 

INF3190 – Datakommunikasjon 

MAT2440 – Differensiallikninger og optimal kontrollteori 

 

Utviklingssemester er tenkt i 5. semester. De to emnene som er listet opp der skulle være 

emner som tilbys ved mange læresteder. Vi er også åpne for en viss fleksibilitet i forhold til å 

akseptere emner som ikke overlapper fullstendig med disse to.   

 
 

 

 



Emnetittel:  MAT-INF1100: Modellering og beregninger 

Emneeierinstitutt: Matematisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper:    

Anbefalte forkunnskaper:   

Undervisningssemester:   

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

 

Undervises første gang (år og 
semester): 

 

 
 

Emnetittel:  INF1100: Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige 
anvendelser 

Emneeierinstitutt: Institutt for informatikk 

Obligatoriske forkunnskaper:    

Anbefalte forkunnskaper:   

Undervisningssemester:   

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

 

Undervises første gang (år og 
semester): 

 

 
 

Emnetittel:  MAT1100: Kalkulus 

Emneeierinstitutt: Matematisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper:    

Anbefalte forkunnskaper:   

Undervisningssemester:   

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

 

Undervises første gang (år og 
semester): 

 

 
 

Emnetittel:  FYS1210: Elektronikk med prosjektoppgaver 

Emneeierinstitutt: Fysisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper:   Som nå 

Anbefalte forkunnskaper:  Som nå 

Undervisningssemester:  Vår 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

Som nå.  

Undervises første gang (år og 
semester): 

Eksisterende emne 

 



 

Emnetittel:  MEK1100: Feltteori og vektoranalyse 

Emneeierinstitutt: Matematisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper:    

Anbefalte forkunnskaper:   

Undervisningssemester:   

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

 

Undervises første gang (år og 
semester): 

 

 
 

Emnetittel:  MAT1110: Kalkulus og lineær algebra 

Emneeierinstitutt: Matematisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper:    

Anbefalte forkunnskaper:   

Undervisningssemester:   

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

 

Undervises første gang (år og 
semester): 

 

 
 

Emnetittel:  FYS1120: Elektromagnetisme 

Emneeierinstitutt: Fysisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper:   Som nå 

Anbefalte forkunnskaper:  Som nå 

Undervisningssemester:  Høst 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

Som nå 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Eksisterende emne 

 

Emnetittel:  INF2110: Programmering for naturvitenskapelige anvendelser * 

Emneeierinstitutt: Institutt for informatikk 

Obligatoriske forkunnskaper:    

Anbefalte forkunnskaper:  INF1100 

Undervisningssemester:  Høst 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

Noe overlapp mot INF1010 og INF3331 (foreløpig usikkert hvor 
mye) 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Høsten 2018 

 



 

Emnetittel:  MAT1120: Lineær algebra 

Emneeierinstitutt: Matematisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper:    

Anbefalte forkunnskaper:   

Undervisningssemester:   

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

 

Undervises første gang (år og 
semester): 

 

 
 

Emnetittel:  FYS2130: Svingninger og bølger 

Emneeierinstitutt: Fysisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper:   Som nå 

Anbefalte forkunnskaper:  Som nå 

Undervisningssemester:  Vår 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

Som nå 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Eksisterende emne 

 

Emnetittel:  FYS-MEK1110: Mekanikk 

Emneeierinstitutt: Fysisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper:   Som nå 

Anbefalte forkunnskaper:  Som nå 

Undervisningssemester:  Vår 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

Som nå 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Eksisterende emne 

 
 

Emnetittel:  FYS3240: PC-basert instrumentering og mikrokontrollere 

Emneeierinstitutt: Fysisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper:   Som nå 

Anbefalte forkunnskaper:  Som nå 

Undervisningssemester:  Vår 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

Som nå 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Eksisterende emne 

 



Emnetittel:  FYS3220: Lineær kretselektronikk 

Emneeierinstitutt: Fysisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper:   Som nå 

Anbefalte forkunnskaper:  Som nå 

Undervisningssemester:  Høst 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

Som nå 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Eksisterende emne 

 
 

Emnetittel:  INF3470: Digital signalbehandling 

Emneeierinstitutt: Institutt for informatikk 

Obligatoriske forkunnskaper:   Som nå 

Anbefalte forkunnskaper:  Som nå 

Undervisningssemester:  Høst 

Som nå Som nå 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Eksisterende emne 

 
 

Emnetittel:  INF3410: Analog mikroelektronikk  

Emneeierinstitutt: Institutt for informatikk 

Obligatoriske forkunnskaper:   FYS1210 eller INF1411 

Anbefalte forkunnskaper:  FYS3220 

Undervisningssemester:  Vår 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

8 stp mot eksisterende INF3410 (som nå undervises høst) 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Våren 2018 

 
 

Emnetittel:  FYS4220s arvtaker –  f.eks. «Digital systemkonstruksjon» * 

Emneeierinstitutt: Fysisk institutt / institutt for informatikk 

Obligatoriske forkunnskaper:   ? 

Anbefalte forkunnskaper:  FYS3230, FYS3240, «HW2» (nytt IFI-kurs) 

Undervisningssemester:  Vår 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

5-7 stp mot FYS4220. 10 stp mot INF3430 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Våren 2019 

 
 



Det er usikkert hvorvidt Elektronikk, informatikk og teknologi skal egen 40-gruppe. Dersom 
studieprogrammet skal ha det, så kan dette være et aktuelt utvalg av emner: 
 
FYS1120: Elektromagnetisme 
FYS1210: Elektronikk med prosjektoppgave 
INF1100: Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser 
INF2110: Programmering for naturvitenskapelige anvendelser 
 
 
Det er usikkert hvorvidt Elektronikk, informatikk og teknologi skal egen 80-gruppe. Dersom 
studieprogrammet skal ha det, så kan dette være et aktuelt utvalg av emner: 
 
FYS1120: Elektromagnetisme 
FYS1210: Elektronikk med prosjektoppgave 
INF1100: Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser 
INF2110: Programmering for naturvitenskapelige anvendelser 
FYS3220: Lineær kretselektronikk 
FYS3240: PC-basert instrumentering og mikrokontrollere 
INF3410: Analog elektronikk 
INF3710: Digital signalbehandling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programnavn: Fysikk og Astronomi 

Vertsinstitutt:  Fysisk institutt 

Navn på eventuelle 
studieretninger:  

Fysikk 
Astronomi 

  

Tabell 2a Emnematrise for Fysikk og Astronomi, Studieretning Fysikk  

Semester Emne Emne Emne 

6. semester Valgfritt Valgfritt Valgfritt/EXPHIL 

5. semester FYS2160 Valgfritt Valgfritt/EXPHIL 

4. semester FYS2130 FYS2140 FYS2150 

3. semester FYS1120 AST1110* MAT1120 

2. semester FYS-MEK1110 MEK1100 MAT1110 

1. semester INF1100(*) MAT-INF1100 MAT1100 

 



Utviklingssemester kan gjennomføres i femte eller sjette semester. Dersom det 
gjennomføres i femte semester må studenten velge et fag som svarer til FYS2160. 

De valgfrie emnene kan velges helt fritt, og inkluderer emner fra alle fagområder.  Hvert 
valgfritt emne gitt i tabellen 2a og 2b representerer 10 sp hver. 

For studentene på studieretningen Fysikk vil studentene bli anbefalt spesifikke emner 
avhengig av hvilke Masterprogram og hvilke studieretninger de sikter seg mot. 

Noen valgfrie emner innen fysikk (lista er ikke komplett): 

FYS3110/ Kvantemekanikk 
FYS3120/ Klassisk mekanikk og elektrodynamikk 
FYS3140/Matematiske metoder i fysikk  
FYS3150/ Computational physics 
FYS3240/ PC-basert instrumentering og mikrokontrollere 
FYS3320/ Fysikk og energiressurser 
FYS3411/Kondenserte fasers fysikk 
FYS3610/ Romfysikk 
FYS3710/ Biofysikk og medisinsk fysikk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabell 2b Emnematrise for Fysikk og Astronomi, Studieretning Astronomi  

Semester Emne Emne Emne 

6. semester AST3310 AST3220 Valgfritt/EXPHIL 

5. semester FYS2160 AST2210 Valgfritt/EXPHIL 

4. semester FYS2130 FYS2140 Valgfritt 

3. semester FYS1120 AST1110* MAT1120 

2. semester FYS-MEK1110 MEK1100 MAT1110 

1. semester INF1100(*) MAT-INF1100 MAT1100 

 

Utviklingssemester anbefales i femte semester. Studenten må da velge et fag som svarer til 
FYS2160 samt et astronomifag som inneholder noe observasjoner/analyse av data, men som 
ikke nødvendigvis trenger å ha overlapp med AST2210. 
 

De valgfrie emnene kan velges helt fritt, og inkluderer emner fra alle fagområder.  Hvert 
valgfritt emne gitt i tabellen 2a og 2b representerer 10 sp hver. 

 

Emneopplysning for bacheloremnene gitt med koder i Tabell 2a og 2b 

Emnetittel:  INF1100(*)   / Grunnkurs i programmering for 
naturvitenskapelige anvendelser,  dvs  INF1100 med 
FYSIKKSPESIFIKK GRUPPE          

Emneeierinstitutt: Institutt for Informatikk 

Obligatoriske forkunnskaper:    

Anbefalte forkunnskaper:   

Undervisningssemester:   

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

 

Undervises første gang (år og 
semester): 

 

 
 

Emnetittel:  MAT-INF1100 / Modellering og beregninger 

Emneeierinstitutt: Matematisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper:    

Anbefalte forkunnskaper:   

Undervisningssemester:   

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

 

Undervises første gang (år og 
semester): 

 

 
 
 



Emnetittel:  MAT1100  /  Kalkulus 

Emneeierinstitutt: Matematisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper:    

Anbefalte forkunnskaper:   

Undervisningssemester:   

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

 

Undervises første gang (år og 
semester): 

 

 
 

Emnetittel:  FYS-MEK1110 / Mekanikk 

Emneeierinstitutt: Fysisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper:   Som nå     

Anbefalte forkunnskaper:  Som nå     

Undervisningssemester:  V 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

Som nå     

Undervises første gang (år og 
semester): 

Eksisterende emne 

 
 

Emnetittel:  MEK1100 / Feltteori og vektoranalyse 

Emneeierinstitutt: Matematisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper:    

Anbefalte forkunnskaper:   

Undervisningssemester:   

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

 

Undervises første gang (år og 
semester): 

 

 
 

Emnetittel:  MAT1110 / Kalkulus og lineær algebra 

Emneeierinstitutt: Matematisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper:    

Anbefalte forkunnskaper:   

Undervisningssemester:   

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

 

Undervises første gang (år og 
semester): 

 

 
 
 
 



Emnetittel:  FYS1120 / Elektromagnetisme 

Emneeierinstitutt: Fysisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper:   Som nå     

Anbefalte forkunnskaper:  Som nå     

Undervisningssemester:  H 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

Som nå     

Undervises første gang (år og 
semester): 

Eksisterende emne 

 
 
 

Emnetittel:  AST1110* / Innføring i Astrofysikk 

Emneeierinstitutt: Institutt for teoretisk astrofysikk 

Obligatoriske forkunnskaper:   Som AST1100 nå, 

Anbefalte forkunnskaper:  Som AST1100 nå 

Undervisningssemester:  H 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

AST1100 

Undervises første gang (år og 
semester): 

2018-H 

 
 
 

Emnetittel:  MAT1120 / Lineær algebra 

Emneeierinstitutt: Matematisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper:    

Anbefalte forkunnskaper:   

Undervisningssemester:   

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

 

Undervises første gang (år og 
semester): 

 

 
 
 

Emnetittel:  FYS2130 / Svingninger og bølger 

Emneeierinstitutt: Fysisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper:   Som nå     

Anbefalte forkunnskaper:  Som nå     

Undervisningssemester:  V 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

Som nå     

Undervises første gang (år og 
semester): 

Eksisterende emne 

 



 

Emnetittel:  FYS2140 / Kvantefysikk 

Emneeierinstitutt: Fysisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper:   Som nå     

Anbefalte forkunnskaper:  Som nå     

Undervisningssemester:  V 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

Som nå     

Undervises første gang (år og 
semester): 

Eksisterende emne 

 
 
 

Emnetittel:  FYS2150 / Eksperimentalfysikk 

Emneeierinstitutt: Fysisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper:   Som nå     

Anbefalte forkunnskaper:  Som nå     

Undervisningssemester:  V 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

Som nå     

Undervises første gang (år og 
semester): 

Eksisterende emne 

 
 
 

Emnetittel:  FYS2160/Termodynamikk og statistisk fysikk 

Emneeierinstitutt: Fysisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper:   Som nå     

Anbefalte forkunnskaper:  Som nå     

Undervisningssemester:  H 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

Som nå     

Undervises første gang (år og 
semester): 

Eksisterende emne 

 
 
 

Emnetittel:  AST2210/Observasjonsastronomi 

Emneeierinstitutt: Institutt for teoretisk astrofysikk 

Obligatoriske forkunnskaper:   Som nå     

Anbefalte forkunnskaper:  Som nå     

Undervisningssemester:  H 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

Som nå     

Undervises første gang (år og 
semester): 

Eksisterende emne 



Emnetittel:  AST3310/Astrofysiske plasma og stjernenes indre 

Emneeierinstitutt: Institutt for teoretisk astrofysikk 

Obligatoriske forkunnskaper:   Som nå     

Anbefalte forkunnskaper:  Som nå     

Undervisningssemester:  V 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

Som nå     

Undervises første gang (år og 
semester): 

Eksisterende emne 

 
 

Emnetittel:  AST3220/Kosmologi I 

Emneeierinstitutt: Institutt for teoretisk astrofysikk 

Obligatoriske forkunnskaper:   Som nå     

Anbefalte forkunnskaper:  Som nå     

Undervisningssemester:  V 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

Som nå     

Undervises første gang (år og 
semester): 

Eksisterende emne 

 

Emneopplysning for FYS-bacheloremner som vil være aktuelle som valgfri emner.   

Flere av de påfølgende FYS-emnene vil være anbefalt for spesifikke masterprogram og 
spesifikke studieretninger. Rekken av emner er ikke komplett.  

Emnetittel:  FYS3110/ Kvantemekanikk 

Emneeierinstitutt: Fysisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper:   Som nå     

Anbefalte forkunnskaper:  Som nå     

Undervisningssemester:  H 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

Som nå     

Undervises første gang (år og 
semester): 

Eksisterende emne 

 

Emnetittel:  FYS3120/ Klassisk mekanikk og elektrodynamikk 

Emneeierinstitutt: Fysisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper:   Som nå     

Anbefalte forkunnskaper:  Som nå     

Undervisningssemester:  V 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

Som nå     

Undervises første gang (år og 
semester): 

Eksisterende emne 



 

Emnetittel:  FYS3140/Matematiske metoder i fysikk 

Emneeierinstitutt: Fysisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper:   Som nå     

Anbefalte forkunnskaper:  Som nå     

Undervisningssemester:  V 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

Som nå     

Undervises første gang (år og 
semester): 

Eksisterende emne 

 

 

Emnetittel:  FYS3150/ Computational physics 

Emneeierinstitutt: Fysisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper:   Som nå     

Anbefalte forkunnskaper:  Som nå     

Undervisningssemester:  H 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

Som nå     

Undervises første gang (år og 
semester): 

Eksisterende emne 

 

 

Emnetittel:  FYS3240/ PC-basert instrumentering og mikrokontrollere 

Emneeierinstitutt: Fysisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper:   Som nå     

Anbefalte forkunnskaper:  Som nå     

Undervisningssemester:  V 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

Som nå     

Undervises første gang (år og 
semester): 

Eksisterende emne 

 
 
 

Emnetittel:  FYS3320/ Fysikk og energiressurser 

Emneeierinstitutt: Fysisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper:   Som nå     

Anbefalte forkunnskaper:  Som nå     

Undervisningssemester:  V 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

Som nå     

Undervises første gang (år og 
semester): 

Eksisterende emne 



 

Emnetittel:  FYS3410/Kondenserte fasers fysikk   

Emneeierinstitutt: Fysisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper:   Som FYS3410 nå 

Anbefalte forkunnskaper:  Som FYS3410 nå 

Undervisningssemester:  V 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

Som nå 

Undervises første gang (år og 
semester): 

2020-V 

 
 

Emnetittel:  FYS3610/ Romfysikk 

Emneeierinstitutt: Fysisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper:   Som nå     

Anbefalte forkunnskaper:  Som nå     

Undervisningssemester:  H 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

Som nå     

Undervises første gang (år og 
semester): 

Eksisterende emne 

 
 

Emnetittel:  FYS3710/ Biofysikk og medisinsk fysikk 

Emneeierinstitutt: Fysisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper:   Som nå     

Anbefalte forkunnskaper:  Som nå     

Undervisningssemester:  H 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

Som nå     

Undervises første gang (år og 
semester): 

Eksisterende emne 

 
 
I tillegg kommer kanskje 

 Eksisterende og nye/reviderte MENA-emner som vil få ny FYS-kode eller FYS-KJM-kode. 
 

 Det vurderes å opprette nye FYS-emner som omhandler usikkerhetsregning og PC-
basertinstrumentering for å sikre nødvendig faglig bakgrunn hos masterstudentene som 
sikter mot eksperimentell masteroppgave. 

 

 Nye studieretningsorienterte FYS-emner (det foreligger minst ett forslag) 
 

 Nye FYS-emner som oppstår som følge av sammenslåing av andre FYS-emner   
 
 



Ad 40 og 80 Grupper for fritt sammensatt bachelorgrad i realfag 
 
40-gruppe  Fysikk INGEN ENDRING 

FYS-MEK1110 - Mekanikk   eller    FYS-MEF1110 - Mekanikk for MEF (nedlagt) 

FYS1120 - Elektromagnetisme 

2 av følgende emner:   

FYS1210 - Elektronikk med prosjektoppgaver,  

FYS2130 - Svingninger og bølger,  

FYS2140 - Kvantefysikk,  

FYS2150 - Eksperimentalfysikk,  

FYS2160 - Termodynamikk og statistisk fysikk 

 
80-gruppe Fysikk ENDRING            (MENA prefiks er endret til FYS-KJM og KJM-FYS prefiks)  

FYS-MEK1110 - Mekanikk   eller   FYS-MEF1110 - Mekanikk for MEF (nedlagt) 

FYS1120 - Elektromagnetisme 

FYS2130 - Svingninger og bølger 

FYS2140 - Kvantefysikk 

FYS2150 - Eksperimentalfysikk 

FYS2160 - Termodynamikk og statistisk fysikk 

2av følgende emner : 

FYS1210 - Elektronikk med prosjektoppgaver,  
FYS-emner på 2000- og 3000-nivå,  

FYS-KJM og KJM-FYS-emner på 2000- og 3000-nivå 
AST-emner på 2000- og 3000-nivå 

 

40-gruppe Astronomi  INGEN ENDRING 

AST1110 - Innføring i astrofysikk  eller  AST1100 Innføring i astrofysikk 

AST2210 - Observasjonsastronomi  

FYS-MEK1110 - Mekanikk  

AST3220 - Kosmologi I   eller  AST3310 - Astrofysiske plasma og stjernenes indre  

80-gruppe Astronomi  ENDRING 

AST1110 – Innføring i astrofysikk 
AST2210 – Observasjonsastronomi 
AST3220 – Kosmologi I 
AST3310 – Astrofysiske plasma og stjernenes indre 
FYS-MEK1110 – Mekanikk 
FYS1120 – Elektromagnetisme 
FYS2140 – Kvantefysikk 
FYS2160 – Termodynamikk og statistisk fysikk 
 

http://www.uio.no/studier/emner/matnat/fys/FYS-MEK1110/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/fys/FYS-MEF1110/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/fys/FYS1120/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/fys/FYS1210/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/fys/FYS2130/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/fys/FYS2140/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/fys/FYS2150/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/fys/FYS2160/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/fys/FYS-MEK1110/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/fys/FYS-MEF1110/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/fys/FYS1120/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/fys/FYS2130/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/fys/FYS2140/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/fys/FYS2150/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/fys/FYS2160/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/fys/FYS1210/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/astro/
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/astro/AST1100/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/astro/AST2210/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/fys/FYS-MEK1110/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/astro/AST3220/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/astro/AST3310/index.html


 



Bachelor Institutt for geofag - svarfrist 15.02. 2016 
 

 Nytt emne angis ved* etter arbeidstittel 

 Ved videreutvikling av eksisterende emner, skriv eksisterende emnekode og navn 

 Fargekoder:  

o Hvit – obligatoriske emner i programmet uavhengig av studieretning 

o Gul – studieretningsspesifikke emner  

o Grønn – frie emner 

 Ved valgfrihet mellom flere definerte emner, skal ikke alle emnene inn i emnematrisen. F.eks. når studenter må velge 3 av 7 

emner, skriv 3/7 i emnematrisen og skriv en liste med alle 7 emner under emnematrisen. 

 

Programnavn: Geologi og Geografi 

Vertsinstitutt:  Institutt for geofag 

Navn på eventuelle 
studieretninger:  

1) Geologi  
2) Geografi 

 

Emnematrise for studieretning Geologi 

Semester Emne Emne Emne 

6. semester 
GE03150 Feltkurs og 

regionalgeologi* 

GEO2130/GEO2140 

Petrologi og geokjemi*/ 

Stratigrafi og 

paleontologi*  

Anbefalt emne/Valgfritt 

emne / 

FLEXPHIL/EXPHIL03 

5. semester 
Anbefalt emne/Valgfritt 

emne 

Anbefalt emne/Valgfritt 

emne 

Anbefalt emne/Valgfritt 

emne / 

FLEXPHIL/EXPHIL03 

4. semester 
GE02110 

Strukturgeologi* 

GE02120 Faste Jords 

Geofysikk * 

STK1100 

3. semester 
GEO1120 Mineralogi* GEO1130 

Sedimentologi*  

KJM1100 

2. semester 
GEO1110 Jordens indre 

og ytre prosesser* 

FYS-MEK 1110 MAT1110 

1. semester 
GEO1100 Jordens 

utvikling* 

MAT-INF1100L MAT1100 

 



5. semester er tilrettelagt som utviklingssemester utenlands/UNIS. 

Anbefalte emner: 

1 av 8 følgende emner under skal inngå i graden: 

 GEO2130/GEO2140 Petrologi og geokjemi*/Stratigrafi og paleontologi*# 

 GEO3000 Prosjektoppgave* 

 GEO3020 Mark og grunnvann  

 GEO3100 Miljøgeologi 

 GEK2200 Geomekanikk* 

 GEO3110 Petroleumsystemer* 

 GEO3120 Seismisk tolkning* 

 GEO3710 Livets utvikling 

Valgfrie emner relevant for geologi kan også velges fra GEK, MAT, FYS, KJM, BIO og INF  

# Gjelder det kurset som ikke tas som obligatorisk i bachelorgraden 

 

Emnematrise for studieretning Geografi 

Semester Emne Emne Emne 

6. 
semester GEO3000 

Prosjektoppgave* 

Anbefalt emne/Valgfritt 

emne 

Anbefalt emne/Valgfritt 

emne/ 

FLEXPHIL/EXPHIL03 

5. 
semester GE03200 Landformer og 

landskapsutvikling* 

2/7* Anbefalt emne/Valgfritt 

emne/ 

FLEXPHIL/EXPHIL03 

4. 
semester GEO2200 Geomorfologi* 2/7* STK1100 

3. 
semester GEO1120 Mineralogi*  GEO1130 

Sedimentologi*  

KJM1100 

2. 
semester GEO1110 Jordens indre 

og ytre prosesser* 

FYS-MEK 1110 MAT1110 



1. 
semester GEO1100 Jordens 

utvikling* 

MAT-INF1100L MAT1100 

 

6. semester er tilrettelagt som utviklingssemester utenlands/UNIS. GEO3000 

prosjektoppgaven tas uavhengig av studiested og kan erstattes av lignende emner.  

2 av 7 følgende emner under skal inngå i graden: 

 GEK2300 Hydrologi* 

 GEK2400 Meteorologi* 

 GEK2100 Fysiske prosesser i geofag* 

 GEO2110 Strukturgeologi* 

 GEO3150 Feltkurs og regionalgeologi* 

 GEO3210 Fjernanalyse* 

 GEO3220 Landmåling, fotogrammetri og romlig analyse* 

Valgfrie emner relevant for geografi kan også velges fra GEK, MAT, FYS og INF 

 



Programnavn: Geofysikk og Klima 

Vertsinstitutt:  Institutt for Geofag 

Navn på eventuelle 
studieretninger:  

 

  

Semester Emne Emne Emne 

6. 
semester 

4/7* /Valgfritt emne 4/7* /Valgfritt emne 
Valgfritt emne / 

FLEXPHIL/EXPHIL03 

5. 
semester 

4/7* /Valgfritt emne 4/7* /Valgfritt emne 
Valgfritt emne / 

FLEXPHIL/EXPHIL03 

4. 
semester 4/7* 4/7* /Valgfritt emne STK1100 

3. 
semester 

4/7* 
GEK2100 Fysiske prosesser i 

geofag* 
MAT1120  

2. 
semester FYS-MEK1110  MEK1100  MAT1110    

1. 
semester GEO1100 Jordens 

utvikling* 
MAT-INF1100L MAT1100  

 

5. og/eller 6. semester er tilrettelagt som utviklingssemester utenlands/UNIS  

4 av 7 følgende emner under skal inngå i graden: 

 GEO2120: Faste Jords Geofysikk* 

 GEK2200: Geomekanikk * 

 GEO2200: Geomorfologi* 

 GEK2300: Hydrologi* 

 GEK2400: Meteorologi* 

 GEK2500: Oseanografi* 

 GEK-AST2600: Planetologi* 

Valgfrie emner relevant for geofysikk og klima kan også velges fra GEO, MAT, FYS, KJM, AST 
og INF 

http://www.uio.no/studier/emner/matnat/math/MAT1120/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/fys/FYS-MEK1110/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/math/MEK1100/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/math/MAT1110/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/math/MAT-INF1100/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/math/MAT1100/index.html


Emneopplysning for bacheloremner i studieretningen Geologi: 

Emnetittel:  GEO1100 Jordens utvikling 

Emneeierinstitutt: Institutt for geofag 

Obligatoriske forkunnskaper:    

Anbefalte forkunnskaper:   

Undervisningssemester:  Høst 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

GEO1010, GEO1020,  

Undervises første gang (år og 
semester): 

Høst 2017 

 
 

Emnetittel:  GEO1110 Jordens indre og ytre prosesser 

Emneeierinstitutt: Institutt for geofag 

Obligatoriske forkunnskaper:    

Anbefalte forkunnskaper:  GEO1100 

Undervisningssemester:  Vår 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

GEO1010, GEO1020,  

Undervises første gang (år og 
semester): 

Vår 2018 

 
 

Emnetittel:  GEO1120 Mineralogi   

Emneeierinstitutt: Institutt for geofag 

Obligatoriske forkunnskaper:    

Anbefalte forkunnskaper:  GEO1100, GEO1110 

Undervisningssemester:  Høst 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

GEL2110 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Høst 2018 

 
 

Emnetittel:  GEO1130 Sedimentologi 

Emneeierinstitutt: Institutt for geofag 

Obligatoriske forkunnskaper:    

Anbefalte forkunnskaper:  GEO1100, GEO1110 

Undervisningssemester:  Høst 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

GEL2120,  

Undervises første gang (år og 
semester): 

Høst 2018 

 
 



Emnetittel:  GE02110 Strukturgeologi  

Emneeierinstitutt: Institutt for geofag 

Obligatoriske forkunnskaper:    

Anbefalte forkunnskaper:  GEO1100, GEO1110, GEO1130 

Undervisningssemester:  Vår 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

GEL2130,  

Undervises første gang (år og 
semester): 

Vår 2019 

 
 

Emnetittel:  GEO2120 Faste jords geofysikk 

Emneeierinstitutt: Institutt for geofag 

Obligatoriske forkunnskaper:    

Anbefalte forkunnskaper:  GEO1100, FYS-MEK1110 

Undervisningssemester:  Vår 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

GEL2140,  

Undervises første gang (år og 
semester): 

Vår 2019 

 
 

Emnetittel:  GEO2130 Petrologi og geokjemi 

Emneeierinstitutt: Institutt for geofag 

Obligatoriske forkunnskaper:    

Anbefalte forkunnskaper:  GEO1100, GEO1110, GEO1120, GEO1130, GEO2110 

Undervisningssemester:  Vår 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

GEL2110,  

Undervises første gang (år og 
semester): 

Vår 2020 

 
 

Emnetittel:  GEO2140 Stratigrafi og paleontologi  

Emneeierinstitutt: Institutt for geofag 

Obligatoriske forkunnskaper:    

Anbefalte forkunnskaper:  GEO1100, GEO1110, GEO1130,  

Undervisningssemester:  Vår 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

GEL2120,  

Undervises første gang (år og 
semester): 

Vår 2020 

 
 



Emnetittel:  GE02150 Feltkurs og regionalgeologi  

Emneeierinstitutt: Institutt for geofag 

Obligatoriske forkunnskaper:   Reservert programstudenter 

Anbefalte forkunnskaper:  GEO1100, GEO1110, GEO1120, GEO1130, GEO2110, 
GEO2120 

Undervisningssemester:  Vår 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

GEL2150,  

Undervises første gang (år og 
semester): 

Vår 2020 

 
 

Emnetittel:  GEO3020 – Mark- og grunnvann 

Emneeierinstitutt: Institutt for geofag 

Obligatoriske forkunnskaper:    

Anbefalte forkunnskaper:  GEO1100, GEO1110, GEO1120, GEO1130 

Undervisningssemester:  Høst 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

 

Undervises første gang (år og 
semester): 

 

 
 

Emnetittel:  GEO3100 - Miljøgeologi 

Emneeierinstitutt: Institutt for geofag 

Obligatoriske forkunnskaper:    

Anbefalte forkunnskaper:  GEO1100, GEO1110, GEO1120, GEO1130 

Undervisningssemester:  Høst 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

 

Undervises første gang (år og 
semester): 

 

 
 

Emnetittel:  GEO 3110 Petroleumsystemer 
 

Emneeierinstitutt: Institutt for geofag 

Obligatoriske forkunnskaper:    

Anbefalte forkunnskaper:  GEO1100, GEO1110, GEO1130,  

Undervisningssemester:  Høst 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

GEO4211 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Høst 2017 

 
 



Emnetittel:  GEO 3120 Seismisk tolkning 

Emneeierinstitutt: Institutt for geofag 

Obligatoriske forkunnskaper:    

Anbefalte forkunnskaper:  GEO1100, GEO1110, GEO1120, GEO1130, GEO2110, 
GEO2120 

Undervisningssemester:  Vår 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

GEO4240 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Vår 2017 

 
 

Emnetittel:  GEO3710 - Livets utvikling 

Emneeierinstitutt: Institutt for geofag 

Obligatoriske forkunnskaper:    

Anbefalte forkunnskaper:  GEO1100, GEO1110, GEO1120 

Undervisningssemester:  Høst 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

 

Undervises første gang (år og 
semester): 

 

 
 

Emnetittel:  GEO2200 Geomorfologi 

Emneeierinstitutt: Institutt for geofag 

Obligatoriske forkunnskaper:    

Anbefalte forkunnskaper:  MEK1100, FYS-MEK1100, GEK2100 

Undervisningssemester:  Vår 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

GEG2110 og GEG2130 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Vår 2019 

 
 

Emnetittel:  GEO3210 Fjernanalyse 

Emneeierinstitutt: Institutt for geofag 

Obligatoriske forkunnskaper:    

Anbefalte forkunnskaper:  GEO1100, GEO1110,  

Undervisningssemester:  Høst 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

GEG2240  

Undervises første gang (år og 
semester): 

 

 
 
 



Emnetittel:  GEO3220 Landmåling, fotogrammetri og romlig analyse* 

Emneeierinstitutt: Institutt for geofag 

Obligatoriske forkunnskaper:    

Anbefalte forkunnskaper:  GEO1100, GEO1110,  

Undervisningssemester:  Vår 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

GEG2250  

Undervises første gang (år og 
semester): 

 

 
 

Emneopplysning for bacheloremner i Geofysikk og Klima: 

Emnetittel:  GEK2100 Fysiske Prosesser i geofag 

Emneeierinstitutt: Institutt for geofag 

Obligatoriske forkunnskaper:    

Anbefalte forkunnskaper:  GEO1100, MEK1100, FYS-MEK1100 

Undervisningssemester:  Høst 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Høst 2018 

 

Emnetittel:  GEK2200 Geomekanikk 

Emneeierinstitutt: Institutt for geofag 

Obligatoriske forkunnskaper:    

Anbefalte forkunnskaper:  GEK2100, MEK1100, FYS-MEK1100, GEO2110 

Undervisningssemester:  Høst 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

GEO4131,  

Undervises første gang (år og 
semester): 

Høst 2018 

 

Emnetittel:  GEK2300 Hydrologi 

Emneeierinstitutt: Institutt for geofag 

Obligatoriske forkunnskaper:    

Anbefalte forkunnskaper:  MEK1100, FYS-MEK1100, GEK2100 

Undervisningssemester:  Vår 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

GEO2010,  

Undervises første gang (år og 
semester): 

Vår 2019 

 



 

Emnetittel:  GEK2400 Meteorologi 

Emneeierinstitutt: Institutt for geofag 

Obligatoriske forkunnskaper:   GEK2100 

Anbefalte forkunnskaper:  MEK1100, FYS-MEK1100 

Undervisningssemester:  Vår 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Vår 2019 

 

Emnetittel:  GEK2500: Oseanografi 

Emneeierinstitutt: Institutt for geofag 

Obligatoriske forkunnskaper:   GEK2100 

Anbefalte forkunnskaper:  MEK1100, FYS-MEK1100 

Undervisningssemester:  Høst 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Høst 2018 

 

Emnetittel:  GEK-AST2600 Planetologi 

Emneeierinstitutt: Institutt for geofag 

Obligatoriske forkunnskaper:   GEO1100 eller AST1100 

Anbefalte forkunnskaper:  MEK1100, FYS-MEK1100 

Undervisningssemester:  Høst 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Høst 2018 

 

 
 
 
 
 
   

 



Tabell 1 Bachelorprogram 
 

Programnavn: Biovitenskap 

Vertsinstitutt:  Institutt for biovitenskap (IBV) 

Navn på eventuelle 
studieretninger:  

- 

  

Tabell 2 Emnematrise for hvert bachelorprogram 

Semester Emne Emne Emne 

6. semester  
 
 

 
 
 

 
 
 

5. semester  
 
 

4 / 17 
 
 

4 / 17 
 
 

4. semester Ex. Phil. 
 
 

4 / 17 
 
 

4 / 17 
 
 

3. semester Evolusjon og genetikk*  Biologisk mangfold* Brukerkurs i mate-
matikk og statistikk for 
biovitenskap* 

2. semester Dyre- og plantefysiologi 
(MBV1020) 
 

Biokjemi 1 (MBV1050) Fysikk for biovitenskap* 

1. semester Grunnkurs i 
programmering for 
biovitenskap* 

Celle- og molekylær-
biologi (MBV1010) 

Generell kjemi med lab. 
(KJM1001/1100) 

 

De fire feltene markert 4/17 betyr at en kan velge 4 av de følgende 17 spesialiseringemnene: 

Akvatisk biomangfold, Biogeokjemi*, Bioinformatikk, Biokjemi 2, Botanikk og planteøkologi*, 

Cellebiologi 2, Evolusjon 2, Genetikk og utviklingsbiologi*, Humanfysiologi, Marinbiologi*, 

Mikrobiologi og mykologi*, Molekylærbiologi, Plantevitenskap*, Statistikk og studiedesign, 

Toksikologi, Zoologi*, Økologi. Ingen av disse vil være eksplisitt obligatoriske for opptak til 

Master i Biovitenskap men masterstudieretningene vil ha krav om at to eller flere spesifikke 

spesialiseringsemner må være bestått før mastergrad er oppnådd. 20 av disse 

studiepoengene kan inngå i opplæringsdelen av mastergraden (30 SP for tverrfaglig master). 

I praksis vil dette antagelig bety at alle spesialiseringsemnene må gis «klonede» emnekoder 

(3000/4000).   

 Nytt emne angis ved* etter arbeidstittel 



Tabell 3 Emneopplysning for bacheloremner: 

Emnetittel:  Grunnkurs i programmering for biovitenskap (nytt emne*) 

Emneeierinstitutt: IBV 

Obligatoriske forkunnskaper:   Generell realfagstudiekompetanse** 

Anbefalte forkunnskaper:  Biologi 1 og/eller Biologi 2 fra VGS, Matematikk R1 fra VGS  

Undervisningssemester:  Høst 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

Overlapper 5 SP med INF1100 og INF1000 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Høst 2017 

 
 

Emnetittel:  Celle- og molekylærbiologi (videreutvikling av MBV1010) 

Emneeierinstitutt: IBV 

Obligatoriske forkunnskaper:   Generell realfagstudiekompetanse** 

Anbefalte forkunnskaper:  Biologi 1 og/eller Biologi 2 fra VGS 

Undervisningssemester:  Høst 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

Overlapper 10 SP med MBV1010  

Undervises første gang (år og 
semester): 

Høst 2017 

 

Emnetittel:  Generell kjemi (videreutvikling av KJM1001/1100) 

Emneeierinstitutt: KI 

Obligatoriske forkunnskaper:   Generell realfagstudiekompetanse** 

Anbefalte forkunnskaper:  Kjemi 1 fra VGS 

Undervisningssemester:  Høst 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

10 SP overlapp med KJM1001 eller KJM1100 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Høst 2017 

 

Emnetittel:  Dyre- og plantefysiologi (videreutvikling av MBV1020) 

Emneeierinstitutt: IBV 

Obligatoriske forkunnskaper:   Generell realfagstudiekompetanse** 

Anbefalte forkunnskaper:  Celle- og molekylærbiologi, Grunnkurs i programmering for 
biovitenskap, «CSE@Kjemi» eller MAT-INF1100L  

Undervisningssemester:  Vår 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

Overlapper 10 SP med MBV1020 



Undervises første gang (år og 
semester): 

Vår 2018 

 

Emnetittel:  Biokjemi 1 (videreutvikling av MBV1050) 

Emneeierinstitutt: IBV 

Obligatoriske forkunnskaper:   Generell realfagstudiekompetanse** 

Anbefalte forkunnskaper:  Generell kjemi, Celle- og molekylærbiologi 

Undervisningssemester:  Vår 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

Overlapper 10 SP med MBV1050 eller MBV-KJM1030 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Vår 2018 

 

Emnetittel:  Fysikk for biovitenskap (nytt emne*) 

Emneeierinstitutt: FI 

Obligatoriske forkunnskaper:   Generell realfagstudiekompetanse** 

Anbefalte forkunnskaper:  Grunnkurs i programmering for biovitenskap, 
«CSE@Kjemi» eller MAT-INF1100L 

Undervisningssemester:  Vår 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

Overlapper 10 SP med FYS1000 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Vår 2018 

 

Emnetittel:  Evolusjon og genetikk (nytt emne*) 

Emneeierinstitutt: IBV 

Obligatoriske forkunnskaper:   Generell realfagstudiekompetanse** 

Anbefalte forkunnskaper:  Grunnkurs i programmering for biovitenskap, 
«CSE@Kjemi» eller MAT-INF1100L, Celle- og 
molekylærbiologi 

Undervisningssemester:  Høst 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

5 SP overlapp med BIO2120, 2 SP overlapp med Bio1000 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Høst 2018 

 

Emnetittel:  Biologisk mangfold (nytt emne*) 

Emneeierinstitutt: IBV 

Obligatoriske forkunnskaper:   Generell realfagstudiekompetanse** 

Anbefalte forkunnskaper:  Grunnkurs i programmering for biovitenskap, 



«CSE@Kjemi» eller MAT-INF1100L 

Undervisningssemester:  Høst 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

7 SP overlapp med BIO1200, 3 SP overlapp med Bio1000 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Høst 2018 

 

Emnetittel:  Brukerkurs i matematikk og statistikk for biovitenskap 
(nytt emne*) 

Emneeierinstitutt: MI 

Obligatoriske forkunnskaper:   Generell realfagstudiekompetanse** 

Anbefalte forkunnskaper:  Grunnkurs i programmering for biovitenskap, 
«CSE@Kjemi» eller MAT-INF1100L 

Undervisningssemester:  Høst 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

3 SP overlapp med MAT1001/MAT1100 og 7 SP overlapp 
med STK1000/STK1100 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Høst 2018 

 

Emnetittel:  Akvatisk biomangfold (nytt emne*) 

Emneeierinstitutt: IBV 

Obligatoriske forkunnskaper:   Generell realfagstudiekompetanse** 

Anbefalte forkunnskaper:  Biologisk mangfold 

Undervisningssemester:  Vår 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

5 SP overlapp med BIO1200 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Vår 2019 

 

Emnetittel:  Biogeokjemi (nytt emne*) 

Emneeierinstitutt: IBV 

Obligatoriske forkunnskaper:   Generell realfagstudiekompetanse** 

Anbefalte forkunnskaper:  Generell kjemi, Biokjemi, Grunnkurs i programmering for 
biovitenskap eller CSE@KI eller MAT-INF100, Fysikk for 
biovitenskap 

Undervisningssemester:  Vår 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Vår 2019 



 

Emnetittel:  Bioinformatikk (videreutvikling av MBV3070) 

Emneeierinstitutt: IBV 

Obligatoriske forkunnskaper:   Generell realfagstudiekompetanse** 

Anbefalte forkunnskaper:  Programmering for biovitenskap, Celle- og 
molekylærbiologi, Biokjemi 1, Evolusjon og genetikk, 
Brukerkurs i matematikk og statistikk for biovitenskap eller 
tilsvarende 

Undervisningssemester:  Høst 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

10 SP overlapp med MBV3070 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Høst 2019 

 

Emnetittel:  Biokjemi 2 (videreutvikling av MBV2050) 

Emneeierinstitutt: IBV 

Obligatoriske forkunnskaper:   Generell realfagstudiekompetanse** 

Anbefalte forkunnskaper:  Generell kjemi, Biokjemi 1, Celle- og molekylærbiologi 

Undervisningssemester:  Høst 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

7 SP overlapp med MBV2050, 3 SP overlapp med 
MBV2020 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Høst 2019 

 

Emnetittel:  Botanikk og planteøkologi (nytt emne*) 

Emneeierinstitutt: IBV 

Obligatoriske forkunnskaper:   Generell realfagstudiekompetanse** 

Anbefalte forkunnskaper:  Biologisk mangfold 

Undervisningssemester:  Vår 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

5 SP overlapp med BIO1200, 5 SP overlapp med BIO4250 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Vår 2019 

 

Emnetittel:  Cellebiologi 2 (MBV3010) 

Emneeierinstitutt: IBV 

Obligatoriske forkunnskaper:   Generell realfagstudiekompetanse** 

Anbefalte forkunnskaper:  Biokjemi 1, Celle- og molekylærbiologi, Dyre- og 
plantefysiologi 

Undervisningssemester:  Vår 



Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

10 SP overlapp med MBV3010 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Vår 2019 

 

Emnetittel:  Evolusjon 2 (videreutvikling av BIO2120) 

Emneeierinstitutt: IBV 

Obligatoriske forkunnskaper: Generell realfagstudiekompetanse** 

Anbefalte forkunnskaper:  Programmering for biovitenskap, Evolusjon og genetikk, 
Celle- og molekylærbiologi 

Undervisningssemester:  Vår 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

5 SP overlapp med BIO2120, 5 SP overlapp med BIO4200 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Vår 2019 

 

Emnetittel:  Genetikk og utviklingsbiologi (nytt emne*) 

Emneeierinstitutt: IBV 

Obligatoriske forkunnskaper:   Generell realfagstudiekompetanse** 

Anbefalte forkunnskaper:  Biokjemi 1, Celle- og molekylærbiologi, Dyre- og 
plantefysiologi, Evolusjon og genetikk 

Undervisningssemester:  Vår 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

2 SP overlapp med MBV3020, 3 SP overlapp med BIO4280 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Vår 2019 

 

Emnetittel:  Humanfysiologi (MBV3050) 

Emneeierinstitutt: IBV 

Obligatoriske forkunnskaper:   Generell realfagstudiekompetanse** 

Anbefalte forkunnskaper:  Biokjemi 1, Celle og molekylærbiologi, Fysikk for 
biovitenskap, Dyre- og plantefysiologi, Programmering for 
biovitenskap 

Undervisningssemester:  Høst 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

10 SP overlapp med MBV3050 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Høst 2019 

 

Emnetittel:  Marinbiologi (nytt emne*) 



Emneeierinstitutt: IBV 

Obligatoriske forkunnskaper:   Generell realfagstudiekompetanse** 

Anbefalte forkunnskaper:  Fysikk for biovitenskap, Biologisk mangfold 

Undervisningssemester:  Høst 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

5 SP overlapp med BIO4400 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Høst 2019 

 

Emnetittel:  Mikrobiologi og mykologi (nytt emne*) 

Emneeierinstitutt: IBV 

Obligatoriske forkunnskaper:   Generell realfagstudiekompetanse** 

Anbefalte forkunnskaper:  Biokjemi 1, Celle- og molekylærbiologi, Biologisk mangfold 

Undervisningssemester:  Vår 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

5 SP overlapp med MBV3060 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Vår 2019 

 

Emnetittel:  Molekylærbiologi (videreutvikling av MBV2010 og 
BIO2140) 

Emneeierinstitutt: IBV 

Obligatoriske forkunnskaper:   Generell realfagstudiekompetanse** 

Anbefalte forkunnskaper:  Biokjemi 1, Celle- og molekylærbiologi 

Undervisningssemester:  Vår 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

10 SP overlapp med MBV2010, 10 SP overlapp med  
BIO2140 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Vår 2019 

 

Emnetittel:  Plantevitenskap (nytt emne*) 

Emneeierinstitutt: IBV 

Obligatoriske forkunnskaper:   Generell realfagstudiekompetanse** 

Anbefalte forkunnskaper:  Biokjemi 1, Celle- og molekylærbiologi, Dyre- og 
plantefysiologi, Evolusjon og genetikk, Biologisk mangfold 

Undervisningssemester:  Vår 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

3 SP overlapp med BIO4070, 1 SP overlapp med MBV3020 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Vår 2019 

http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ibv/BIO2140/index-eng.html
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ibv/BIO2140/index-eng.html


 

Emnetittel:  Statistikk og studiedesign (videreutvikling av BIO2150) 

Emneeierinstitutt: IBV 

Obligatoriske forkunnskaper:   Generell realfagstudiekompetanse** 

Anbefalte forkunnskaper:  Grunnkurs i programmering for biovitenskap, Brukerkurs i 
matematikk og statistikk for biovitenskap eller tilsvarende, 
Biologisk mangfold, Evolusjon og genetikk 

Undervisningssemester:  Vår 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

10 SP overlapp med BIO2150 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Vår 2019 

 

Emnetittel:  Toksikologi (videreutvikling av BIO4500) 

Emneeierinstitutt: IBV 

Obligatoriske forkunnskaper:   Generell realfagstudiekompetanse** 

Anbefalte forkunnskaper:  Biokjemi 1, Celle- og molekylærbiologi, Dyre- og 
plantefysiologi 

Undervisningssemester:  Høst 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

10 SP overlapp med BIO4500, 5 SP overlapp med BIO2140 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Høst 2019 

 

Emnetittel:  Zoologi (nytt emne*) 

Emneeierinstitutt: IBV 

Obligatoriske forkunnskaper:   Generell realfagstudiekompetanse** 

Anbefalte forkunnskaper:  Biologisk mangfold 

Undervisningssemester:  Høst 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

5 SP overlapp med BIO1200, 5 SP overlapp med BIO4240 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Høst 2019 

 

Emnetittel:  Økologi (BIO2100) 

Emneeierinstitutt: IBV 

Obligatoriske forkunnskaper:   Generell realfagstudiekompetanse** 

Anbefalte forkunnskaper:  Grunnkurs i programmering for biovitenskap, Brukerkurs i 
matematikk og statistikk for biovitenskap eller tilsvarende, 
Biologisk mangfold 



Undervisningssemester:  Vår 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

10 SP overlapp med BIO2100 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Vår 2019 

 

 

Med «Generell realfagsstudiekompetanse**» menes at man i tillegg til generell 
studiekompetanse eller realkompetanse må dekke følgende spesielle opptakskrav: 

En av disse: 

 Matematikk R1 
 Matematikk (S1+S2) 

Og en av disse: 

 Matematikk (R1+R2) 
 Fysikk (1+2) 
 Kjemi (1+2) 
 Biologi (1+2) 
 Informasjonsteknologi (1+2) 
 Geofag (1+2) 
 Teknologi og forskningslære (1+2) 

 

http://www.uio.no/studier/opptak/gsk/
http://www.uio.no/studier/opptak/gsk/
http://www.uio.no/studier/opptak/realkompetanse/


Ifis bachelorprogrammer 
 

Programnavn: Informatikk: design, bruk, interaksjon 

Vertsinstitutt:  Institutt for informatikk 

Navn på eventuelle 
studieretninger:  

 

 

Opptakskrav: GSK 

Semester Emne Emne Emne 

6. semester INF3290 Store og 
komplekse 
informasjonssystemer 

40-gruppe i humsam 

5. semester Utviklingssemester 

4. semester Systemutvikling* 40-gruppe i humsam 

3. semester Ex phil INF2260 
Interaksjonsdesign 

2. semester INF1010 
Objektorientert 
programmering 

Introduksjon til 
systemutvikling* 

INF1510 Bruksorientert 
design 

Informatikk, brukere og 
samfunnet* 

1. semester INF1000 Grunnkurs i 
objektorientert 
programmering 

Introduksjon til 
datateknologi* 

INF1500 Introduksjon til 
design, bruk, 
interaksjon 

 

  



 

Programnavn: Informatikk: digital økonomi og ledelse 

Vertsinstitutt:  Institutt for informatikk 

Navn på eventuelle 
studieretninger:  

 

 

Opptakskrav: R1 

Semester Emne Emne Emne 

6. semester INF3510 
Informasjonssikkerhet 

INF1060 Introduksjon til 
operativsystemer og 
datakommunikasjon 

 

5. semester Utviklingssemester 

4. semester Strategi* Systemutvikling* 

3. semester Organisasjon og 
ledelse* 

INF1300 Introduksjon til 
databaser 

Ex phil 

2. semester Markedsføring* INF1010 
Objektorientert 
programmering 

Introduksjon til 
systemutvikling* 

Informatikk, brukere og 
samfunnet* 

1. semester Økonomi* INF1000 Grunnkurs i 
objektorientert 
programmering 

Introduksjon til 
datateknologi* 

 

  



Programnavn: Informatikk: programmering og systemarkitektur 

Vertsinstitutt:  Institutt for informatikk 

Navn på eventuelle 
studieretninger:  

 

 

Opptakskrav: R1 

Semester Emne Emne Emne 

6. semester 1/11   

5. semester Utviklingssemester 

4. semester 1/3 Systemutvikling* 

3. semester INF2220 Algoritmer og 
datastrukturer 

INF1300 Introduksjon til 
databaser 

INF3510 
Informasjonssikkerhet 

2. semester INF1010 
Objektorientert 
programmering 

Introduksjon til 
systemutvikling* 

INF1080 Logiske 
metoder 

Informatikk, brukere og 
samfunnet* 

1. semester INF1000 Grunnkurs i 
objektorientert 
programmering 

Introduksjon til 
datateknologi* 

Ex phil 

 

1/3 i 4. semester: INF1060 Introduksjon til operativsystemer og datakommunikasjon eller 

INF2080 Logikk og beregninger eller INF3230 Formell modellering og analyse av 

kommuniserende systemer 

1/11 i 6. semester (eventuelt i 5. semester for de som ikke vil reise): INF2100 Prosjektoppgave i 

programmering eller INF2440 Effektiv parallellprogrammering eller INF2810 Funksjonell 

programmering eller INF3100 Databasesystemer eller INF3110 Programmeringsspråk eller 

INF3121 Testing av programvare eller INF3151 Operativsystemer eller INF3170 Logikk eller 

INF3190 Datakommunikasjon eller INF3580 Semantiske teknologier eller INF4130 Algoritmer: 

design og effektivitet  



 

Programnavn: Informatikk: robotikk og intelligente systemer 

Vertsinstitutt:  Institutt for informatikk 

Navn på eventuelle 
studieretninger:  

 

 

Opptakskrav: R2 

Semester Emne Emne Emne 

6. semester Kunstig intelligens og 
maskinlæring* 

INF3430 Digital 
systemkonstruksjon 

Ex phil 

5. semester Utviklingssemester 

4. semester INF3480 Introduksjon til 
robotteknologi 

Introduksjon til 
systemutvikling* 

1/2 

Informatikk, brukere og 
samfunnet* 

3. semester INF2220 Algoritmer og 
datastrukturer 

Digitalteknikk og 
datamaskinarkitektur* 

1/2 

2. semester INF1010 
Objektorientert 
programmering 

Mekatroniske 
systemer* 

MAT1110 Kalkulus og 
lineær algebra 

1. semester INF1000 Grunnkurs i 
objektorientert 
programmering 

Introduksjon til 
datateknologi* 

MAT1100 Kalkulus 

 

1/2 i 3. semester: Enten MAT1120 Lineær algebra eller STK1000 Innføring i anvendt statistikk. 

1/2 i 4. semester: Enten INF2310 Digital bildebehandling eller FYS-MEK1110 Mekanikk. 

  



Programnavn: Informatikk: språkteknologi 

Vertsinstitutt:  Institutt for informatikk 

Navn på eventuelle 
studieretninger:  

 

 

Opptakskrav: GSK 

Semester Emne Emne Emne 

6. 
semester 

Metoder i 
språkteknologi* 

Lingvistikk eller et språkfag 

5. 
semester 

Utviklingssemester 

4. 
semester 

1 / 2 INF3800 Søketeknologi Introduksjon til 
systemutvikling* 

Informatikk, brukere og 
samfunnet* 

3. 
semester 

1 / 2 Lingvistikk eller et språkfag 

2. 
semester 

INF1010 
Objektorientert 
programmering 

LING1112 Morfologi og 
syntaks 1 

INF1080 Logiske 
metoder 

1. 
semester 

INF1000 Grunnkurs i 
objektorientert 
programmering 

Introduksjon til 
språkteknologi* 

Introduksjon til 
datateknologi* 

 

1/2 i 3. semester: INF2220 Algoritmer og datastrukturer eller Ex Phil 
 
1/2 i 4. Semester: INF2810 Funksjonell programmering eller Ex Phil; studentene kan altså velge 
mellom INF2220 eller INF2810. 
 
Om «Lingvistikk eller et språkfag»: Studenter som velger lingvistikk, trenger kun ta 30 sp av de 
angitte 40 sp; de resterende 10 sp kan velges fritt. 
 
  



Ifis emner 

Nåværende kode: INF1000 

Emnetittel:  Grunnkurs i objektorientert programmering 

Emneeierinstitutt: Ifi 

Obligatoriske forkunnskaper:   GSK 

Anbefalte forkunnskaper:   

Undervisningssemester:  Høst 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

8 mot INF1000, 7 mot INF1100 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Høst 2017 

 

Nåværende kode: INF1010 

Emnetittel:  Objektorientert programmering 

Emneeierinstitutt: Ifi 

Obligatoriske forkunnskaper:   INF1000 eller INF1100 

Anbefalte forkunnskaper:   

Undervisningssemester:  Vår 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

8 sp mot INF1000 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Vår 2018 

 

Nåværende kode: INF1060 

Emnetittel:  Introduksjon til operativsystemer og datakommunikasjon 

Emneeierinstitutt: Ifi 

Obligatoriske forkunnskaper:   INF1000 

Anbefalte forkunnskaper:  INF1010 

Undervisningssemester:  Høst 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

10 sp mot INF1060 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Høst 2018 

 

Nåværende kode: INF1080 

Emnetittel:  Logiske metoder 

Emneeierinstitutt: Ifi 

Obligatoriske forkunnskaper:   R1 



Anbefalte forkunnskaper:   

Undervisningssemester:  Vår 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

10 mot INF1080 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Vår 2018 

 

Nåværende kode: INF1300 

Emnetittel:  Introduksjon til databaser 

Emneeierinstitutt: Ifi 

Obligatoriske forkunnskaper:   INF1000 

Anbefalte forkunnskaper:  Introduksjon til systemutvikling 

Undervisningssemester:  Høst 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

10 sp mot INF1300 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Høst 2018 

 

Nåværende kode: INF1500 

Emnetittel:  Introduksjon til design, bruk, interaksjon 

Emneeierinstitutt: Ifi 

Obligatoriske forkunnskaper:    

Anbefalte forkunnskaper:   

Undervisningssemester:  Høst 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

10 mot INF1500 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Høst 2017 

 

Nåværende kode: INF1510 

Emnetittel:  Bruksorientert design 

Emneeierinstitutt: Ifi 

Obligatoriske forkunnskaper:    

Anbefalte forkunnskaper:  INF1500 

Undervisningssemester:  Vår 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

10 sp mot INF1510 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Vår 2018 

 



Nåværende kode: INF2080 

Emnetittel:  Logikk og beregninger 

Emneeierinstitutt: Ifi 

Obligatoriske forkunnskaper:   R1 

Anbefalte forkunnskaper:  INF1080 

Undervisningssemester:  Høst 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

10 sp mot INF2080 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Høst 2018 

 

Nåværende kode: INF2100 

Emnetittel:  Introduksjon til kompilatorteknikk 

Emneeierinstitutt: Ifi 

Obligatoriske forkunnskaper:   INF1010 

Anbefalte forkunnskaper:   

Undervisningssemester:  Høst 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

10 sp mot INF2100 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Høst 2019 

 

Nåværende kode: INF2220 

Emnetittel:  Algoritmer og datastrukturer 

Emneeierinstitutt: Ifi 

Obligatoriske forkunnskaper:   R1 (fritak for I:design og I:språk) og INF1010 

Anbefalte forkunnskaper:   

Undervisningssemester:  Høst 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

10 mot INF2220 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Høst 2018 

 

Nåværende kode: INF2260 

Emnetittel:  Interaksjonsdesign 

Emneeierinstitutt: Ifi 

Obligatoriske forkunnskaper:   INF1500 eller INF1510 

Anbefalte forkunnskaper:   

Undervisningssemester:  Høst 



Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

10 sp mot INF2260; 5 sp mot INF4060 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Høst 2018 

 

Nåværende kode: INF2310 

Emnetittel:  Digital bildebehandling 

Emneeierinstitutt: Ifi 

Obligatoriske forkunnskaper:   R1, INF1010, MAT1001/MAT1100 

Anbefalte forkunnskaper:   

Undervisningssemester:  Vår 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

10 sp mot INF2310 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Vår 2019 

 

Nåværende kode: INF2440 

Emnetittel:  Effektiv parallellprogrammering 

Emneeierinstitutt: Ifi 

Obligatoriske forkunnskaper:   INF1010 

Anbefalte forkunnskaper:  INF2220 

Undervisningssemester:  Vår 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

10 sp mot INF2440 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Vår 2018 

 

Nåværende kode: INF2810 

Emnetittel:  Funksjonell programmering 

Emneeierinstitutt: Ifi 

Obligatoriske forkunnskaper:   20 studiepoeng programmering 

Anbefalte forkunnskaper:   

Undervisningssemester:  Vår 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

10 sp mot INF2810 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Vår 2019 

 



Nåværende kode: INF3100 

Emnetittel:  Databasesystemer 

Emneeierinstitutt: Ifi 

Obligatoriske forkunnskaper:   R1, INF1300 

Anbefalte forkunnskaper:  INF1080, INF2220 

Undervisningssemester:  Vår 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

10 sp mot INF3100 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Vår 2019 

 

Nåværende kode: INF3110 

Emnetittel:  Programmeringsspråk 

Emneeierinstitutt: Ifi 

Obligatoriske forkunnskaper:   INF1010 

Anbefalte forkunnskaper:  INF2220 

Undervisningssemester:  Høst 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

10 sp mot INF3110 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Høst 2019 

 

Nåværende kode: INF3121 

Emnetittel:  Testing av programvare 

Emneeierinstitutt: Ifi 

Obligatoriske forkunnskaper:   INF1010 

Anbefalte forkunnskaper:  Introduksjon til systemutvikling; Systemutvikling 

Undervisningssemester:  Vår 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

10 sp mot INF3121 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Vår 2019 

 

Nåværende kode: INF3151 

Emnetittel:  Operativsystemer 

Emneeierinstitutt: Ifi 

Obligatoriske forkunnskaper:   INF2220 

Anbefalte forkunnskaper:  INF1060; INF2270 

Undervisningssemester:  Vår (20 sp) 



Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

10 sp mot INF3151 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Vår 2019 

 

Nåværende kode: INF3170 

Emnetittel:  Logikk 

Emneeierinstitutt: Ifi 

Obligatoriske forkunnskaper:   R1 

Anbefalte forkunnskaper:  INF1080, INF2080 

Undervisningssemester:  Høst 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

10 sp mot INF3170 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Høst 2020 

 

Nåværende kode: INF3190 

Emnetittel:  Datakommunikasjon 

Emneeierinstitutt: Ifi 

Obligatoriske forkunnskaper:   INF1060 

Anbefalte forkunnskaper:  INF1010 

Undervisningssemester:  Høst 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

10 sp mot INF3190 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Høst 2019 

 

Nåværende kode: INF3230 

Emnetittel:  Formell modellering og analyse av kommuniserende 
systemer 

Emneeierinstitutt: Ifi 

Obligatoriske forkunnskaper:   R1 

Anbefalte forkunnskaper:  INF2220 

Undervisningssemester:  Vår 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

10 sp mot INF3230 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Vår 2019 

 



Nåværende kode: INF3290 

Emnetittel:  Store og komplekse informasjonssystemer 

Emneeierinstitutt: Ifi 

Obligatoriske forkunnskaper:    

Anbefalte forkunnskaper:   

Undervisningssemester:  Vår 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

10 sp mot INF3290 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Vår 2019 

 

Nåværende kode: INF3430 

Emnetittel:  Digital systemkonstruksjon 

Emneeierinstitutt: Ifi 

Obligatoriske forkunnskaper:   R1 

Anbefalte forkunnskaper:  INF1400 

Undervisningssemester:  Vår 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

10 sp mot INF3430 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Vår 2020 

 

Nåværende kode: INF3480 

Emnetittel:  Introduksjon til robotteknologi 

Emneeierinstitutt: Ifi 

Obligatoriske forkunnskaper:   R2 

Anbefalte forkunnskaper:  Matriseregning (for eksempel MAT1100) 

Undervisningssemester:  Vår 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

10 sp mot INF3480 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Vår 2019 

 

Nåværende kode: INF3510 

Emnetittel:  Informasjonssikkerhet 

Emneeierinstitutt: Ifi 

Obligatoriske forkunnskaper:    

Anbefalte forkunnskaper:   

Undervisningssemester:  Vår 



Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

10 sp mot INF3510 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Vår 2019 

 

Nåværende kode: INF3580 

Emnetittel:  Semantiske teknologier 

Emneeierinstitutt: Ifi 

Obligatoriske forkunnskaper:   R1, INF1010 

Anbefalte forkunnskaper:  INF1080, INF2220 

Undervisningssemester:  Vår 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

10 sp mot IN3580; 10 sp mot INF4580 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Vår 2019 

 

Nåværende kode: INF3800 

Emnetittel:  Søketeknologi 

Emneeierinstitutt: Ifi 

Obligatoriske forkunnskaper:   20 studiepoeng programmering 

Anbefalte forkunnskaper:  INF2220 eller INF2810 

Undervisningssemester:  Vår 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

10 sp mot INF3800 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Vår 2019 

 

Nåværende kode: INF4130 

Dette emnet skal klones til bachelor og master. 

Emnetittel:  Algoritmer: design og effektivitet 

Emneeierinstitutt: Ifi 

Obligatoriske forkunnskaper:   R1 (fritak for I:design og I:språk) og INF2220 

Anbefalte forkunnskaper:  INF1080 

Undervisningssemester:  Høst 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

10 mot INF4130 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Høst 2018 (både bachelor- og mastervarianten) 

 



Nytt emne 

Emnetittel:  Introduksjon til språkteknologi 

Emneeierinstitutt: Ifi 

Obligatoriske forkunnskaper:    

Anbefalte forkunnskaper:  INF1000 bør tas i parallell 

Undervisningssemester:  Høst 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

10 sp mot INF1820 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Høst 2017 

 

Nytt emne 

Emnetittel:  Introduksjon til datateknologi 

Emneeierinstitutt: Ifi 

Obligatoriske forkunnskaper:    

Anbefalte forkunnskaper:   

Undervisningssemester:  Høst 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

3 sp mot INF1400; 3 sp mot INF2270 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Høst 2017 

 

Nytt emne 

Emnetittel:  Informatikk, brukere og samfunnet 

Emneeierinstitutt: Ifi 

Obligatoriske forkunnskaper:    

Anbefalte forkunnskaper:  INF1000 

Undervisningssemester:  Vår (første halvpart; 5 sp) 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Vår 2018 

 

Nytt emne 

Emnetittel:  Introduksjon til systemutvikling 

Emneeierinstitutt: Ifi 

Obligatoriske forkunnskaper:    



Anbefalte forkunnskaper:  INF1000 og Informatikk, brukere og samfunn (som kan tas 
samme semester) 

Undervisningssemester:  Vår (siste halvpart; 5 sp) 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

5 sp mot INF1050 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Vår 2018 

 

Nytt emne 

Emnetittel:  Systemutvikling 

Emneeierinstitutt: Ifi 

Obligatoriske forkunnskaper:   40 sp informatikk som inneholder INF1010, Informatikk, 
brukere og samfunnet, Introduksjon til systemutvikling 

Anbefalte forkunnskaper:   

Undervisningssemester:  Vår (20 sp) 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

5 sp mot INF1050 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Vår 2019 

 

Nytt emne 

Emnetittel:  Metoder i språkteknologi 

Emneeierinstitutt: Ifi 

Obligatoriske forkunnskaper:   20 studiepoeng programmering 

Anbefalte forkunnskaper:  Introduksjon til språkteknologi, INF1080, INF2220 eller 
INF2810, INF3800 

Undervisningssemester:  Vår 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

5 sp mot INF 2820, 5 sp mot INF4820 

Undervises første gang (år og 
semester): 

V2020 

 

Nytt emne 

Emnetittel:  Kunstig intelligens og maskinlæring 

Emneeierinstitutt: Ifi 

Obligatoriske forkunnskaper:   R1 

Anbefalte forkunnskaper:  INF2220 

Undervisningssemester:  Vår 

Overlapp/forhold gamle nye 5 sp mot INF3490/INF4490 



emner:  

Undervises første gang (år og 
semester): 

Vår 2020 

 

Nytt emne 

Emnetittel:  Digitalteknikk og datamaskinarkitektur 

Emneeierinstitutt: Ifi 

Obligatoriske forkunnskaper:    

Anbefalte forkunnskaper:  Introduksjon til datateknologi, Mekatroniske systemer, 
INF1000 

Undervisningssemester:  Høst 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

5 sp mot INF1400; 5 sp mot INF2270 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Høst 2018 

 

Nytt emne 

Emnetittel:  Mekatroniske systemer 

Emneeierinstitutt: Ifi 

Obligatoriske forkunnskaper:   R1 

Anbefalte forkunnskaper:  MAT1100, INF1000, Introduksjon til datateknologi 

Undervisningssemester:  Vår 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

5 sp mot INF1411 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Vår 2018 

 

Nytt emne 

Emnetittel:  Økonomi 

Emneeierinstitutt: Ifi 

Obligatoriske forkunnskaper:    

Anbefalte forkunnskaper:   

Undervisningssemester:  Høst 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Høst 2017 

 



Nytt emne 

Emnetittel:  Markedsføring 

Emneeierinstitutt: Ifi 

Obligatoriske forkunnskaper:    

Anbefalte forkunnskaper:  Økonomi 

Undervisningssemester:  Vår 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Vår 2018 

 

Nytt emne 

Emnetittel:  Organisasjon og ledelse 

Emneeierinstitutt: Ifi 

Obligatoriske forkunnskaper:    

Anbefalte forkunnskaper:  Økonomi, Markedsføring 

Undervisningssemester:  Høst 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Høst 2018 

 

Nytt emne 

Emnetittel:  Strategi 

Emneeierinstitutt: Ifi 

Obligatoriske forkunnskaper:    

Anbefalte forkunnskaper:  Økonomi, Markedsføring, Organisasjon og ledelse 

Undervisningssemester:  Vår 

Overlapp/forhold gamle nye 
emner:  

 

Undervises første gang (år og 
semester): 

Vår 2019 

 



Bachelorprogram 

Programnavn: Kjemi og biokjemi 

Vertsinstitutt: Kjemisk institutt 

Navn på eventuelle studieretninger:  

 

Emnematrise 

I programmet velges fagretning i 4.semester/5.semester. De tre første semestrene er like for 
de to fagretningene kjemi og biokjemi. Det er tre obligatoriske emner som angir fagretning 
(se emnematrise nedenfor). Ellers er oppbyggingen av programmet lik for de to retningene, 
med samme muligheter for valg av emner og utviklingssemester i det tredje året. 

Fagretning kjemi 

Semester Emne Emne Emne 

6.semester Fordypningsemner/Utenlandsopphold/Valgfrie emner 

5.semester Fordypningsemner/Valgfrie emner Fysikalsk kjemi II – 
Kvantekjemi og 
spektroskopi 
(Videreutvikling av 
KJM2600) 

4.semester Syntese og karakterisering * Matematikk for 
anvendelser II* 
(MAT1060) 

Grunnkurs i fysikk 
(Baseres på FYS1000) 

3.semester Fysikalsk kjemi I – 
Termodynamikk og kinetikk 
(Videreutvikling av KJM1130) 

Analytisk kjemi I 
(Videreutvikling av 
KJM2400) 

EXPHIL03 – Examen 
philosophicum 

2.semester Matematikk for anvendelser 
I * 
(MAT1050) 

Uorganisk kjemi I 
(Videreutvikling av 
KJM1120) 

Biokjemi med 
cellebiologi 
(Baseres på 
KJM2200) 

1.semester Grunnkurs i programmering 
for kjemikere * 

Grunnkurs i kjemi 
(Videreutvikling av 
KJM1100) 

Organisk kjemi I 
(Videreutvikling av 
KJM1110) 



På fagretning kjemi, skal i 5.semester/6.semester minst 2 fordypningemner på 10 sp velges. 
Emnene gis enten i høstsemesteret (H) eller i vårsemesteret (V). Emnene velges blant: 

 Anvendt spektroskopi (KJM3000) ikke endelig avklart 

 Prosjektoppgave I (KJM3010) H/V 

 Organisk kjemi II (KJM3200)  ikke endelig avklart 

 Analytisk kjemi II (KJM3400)  V 

 Miljøkjemi I (KJM3700)  V 

 Petrokjemi (KJM3800)  H 

 Radioaktivitet og radiokjemi (KJM3900) H 

 Funksjonelle materialer (MENA3000) H 

 Nanoteknologi (MENA3300)  V 

 Uorganisk kjemi II – materialer og anvendelser (KJM-MENA3120) ikke endelig avklart 

 Fysikalsk kjemi III – makromolekyler, kondenserte faser og dynamikk (KJM-
MENA3300) V 

 Biokjemi II (MBVXXXX) V 

Det er også mulig å velge KJM3020 prosjektoppgave (20 sp) (H/V), men da må i tillegg minst 
et 3XXX-emne på 10 sp velges. 

I 5.semester/6.semester er det også mulighet for å fritt velge emner fra andre fagfelt enn 
kjemi. 

 

Utviklingssemesteret er lagt til 6.semester. For de som må velge fordypningsemne i 
6.semester, men ønsker utenlandsopphold, vil forholdene bli lagt til rette slik at de kan ta 
tilsvarende emne ved en utenlandsk institusjon. 

 

I dag har ikke masterprogrammet i kjemi studieretninger. De fordypningsemner som i dag 
velges i 5.semester/6.semester har utgjort grunnlaget for hvilket tematisk område som tilbys 
i masterstudiet. 

Fordypningsemnene ovenfor (unntatt KJM3010/3020) kan fordeles på 5 grupper som hver 
og en vil utgjøre et anbefalt grunnlag for en tentativ studieretning i et nytt masterprogram 
«Kjemi». Gruppene er: 

 Anvendt spektroskopi (KJM3000)/Organisk kjemi II )KJM3200) 

 Analytisk kjemi II (KJM3400)/Miljøkjemi (KJM3700)/Radioaktivitet og radiokjemi 
(KJM3900) 

 Fysikalsk kjemi III (KJM3300) 

 Uorganisk kjemi II (KJM-MENA3120)/Petrokjemi (KJM3800)/Funksjonelle materialer 
(MENA3000)/Nanoteknologi (MENA3300) 

 Analytisk kjemi II (KJM3400)/Biokjemi II (MBVXXXX) 

Studieretningene på masterprogrammet er ennå ikke endelig fastlagt, og dermed heller ikke 
opptakskravene for retningene.  



Fagretning biokjemi 

Semester Emne Emne Emne 

6.semester Fordypningsemner/Utenlandsopphold/Valgfrie emner 

5.semester Fordypningsemner/Valgfrie emner Bioinformatikk 
(Revidert MBV3070) 

4.semester Molekylærbiologi 
(Hybrid MBV2010 og 
MBV2020) 

Biokjemi II 
(Revidert MBV2050) 

Grunnkurs i fysikk 
(Baseres på FYS1000) 

3.semester Fysikalsk kjemi I – 
Termodynamikk og 
kinetikk 
(Videreutvikling av 
KJM1130) 

Analytisk kjemi I 
(Videreutvikling av 
KJM2400) 

EXPHIL03 – Examen 
philosophicum 

2.semester Matematikk for 
anvendelser I * 
(MAT1050) 

Uorganisk kjemi I 
(Videreutvikling av 
KJM1120) 

Biokjemi med 
cellebiologi 
(Baseres på 
KJM2200) 

1.semester Grunnkurs i 
programmering for 
kjemikere * 

Grunnkurs i kjemi 
(Videreutvikling av 
KJM1100) 

Organisk kjemi I 
(Videreutvikling av 
KJM1110) 

 

På fagretning biokjemi kan i 5.semester/6.semester fordypningsemner fra listen ovenfor for 
fagretning kjemi velges. Det er også mulighet for å fritt velge emner fra andre fagfelt enn 
kjemi. 

Valg av emner i 5.semester/6.semester kan gi mulighet for videre studier på 
masterprogrammet «Kjemi» eller «Biovitenskap» gitt at opptakskravene er oppfylt. 
Masterprogrammet i kjemi med studieretninger er ennå ikke fastlagt. 

 

 

 

 

 



Emneopplysninger for bacheloremner 

Emnetittel: Grunnkurs i programmering for kjemikere 

Emneeierinstitutt: Kjemisk institutt/Institutt for informatikk * 

Obligatoriske forkunnskaper:  

Anbefalte kunnskaper: Kjemi 2; R2; Fysikk 1 fra vgs 

Undervisningssemester: Høst 

Overlapp/forhold gamle nye emner: 6 - 7 sp mot INF1000; 5 - 6 sp mot MAT-
INF1100L 

Undervises første gang (år og semester): 2017 høst 

 

*) Vil bli avklart i løpet av mars  

 

 

Emnetittel: Grunnkurs i kjemi 

Emneeierinstitutt: Kjemisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper: HMS0503; HMS0505 

Anbefalte kunnskaper: Kjemi 2; R2; Fysikk 1 fra vgs 

Undervisningssemester: Høst 

Overlapp/forhold gamle nye emner: 6 - 9 sp mot KJM1100; 3 -5 sp mot KJM1001  

Undervises første gang (år og semester): 2017 høst 

 

 

 



Emnetittel: Organisk kjemi I 

Emneeierinstitutt: Kjemisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper: HMS0503; HMS0505 

Anbefalte kunnskaper: Kjemi 2; R2; Fysikk 1 fra vgs 

Undervisningssemester: Høst 

Overlapp/forhold gamle nye emner: 7 – 10 sp mot KJM1110 

Undervises første gang (år og semester): 2017 høst 

 

 

 

 

 

Emnetittel: Matematikk for anvendelser I* 

Emneeierinstitutt: Matematisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper:  

Anbefalte kunnskaper:  

Undervisningssemester:  

Overlapp/forhold gamle nye emner:  

Undervises første gang (år og semester): 2018 Vår 

 

 



Emnetittel: Uorganisk kjemi I 

Emneeierinstitutt: Kjemisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper: HMS0503; HMS0505; 
Laboratoriekurs i Grunnkurs i kjemi eller 
Laboratoriekurs i Grunnkurs i 
materialvitenskap for energi- og 
nanoteknologi 

Anbefalte kunnskaper: Grunnkurs i kjemi eller Grunnkurs i 
materialvitenskap for energi- og 
nanoteknologi; Grunnkurs i programmering 
for kjemikere eller MAT-INF1100L 

Undervisningssemester: Vår 

Overlapp/forhold gamle nye emner: 7 – 10 sp mot KJM1120 

Undervises første gang (år og semester): 2018 Vår 

 

 

 

Emnetittel: Biokjemi I* 

Emneeierinstitutt: Institutt for biovitenskap 

Obligatoriske forkunnskaper:  

Anbefalte kunnskaper:  

Undervisningssemester:  

Overlapp/forhold gamle nye emner:  

Undervises første gang (år og semester):  

 



Emnetittel: Fysikalsk kjemi I – Termodynamikk og 
kinetikk 

Emneeierinstitutt: Kjemisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper: HMS0503; HMS0505; 
Grunnkurs i kjemi eller Grunnkurs i 
materialvitenskap for energi- og 
nanoteknologi;  laboratoriekurs i Uorganisk 
kjemi I 

Anbefalte kunnskaper: Grunnkurs i programmering for kjemikere 
eller MAT-INF1100L; Matematikk for 
anvendelser I eller MAT1110; 
laboratoriekurs i Organisk kjemi I 

Undervisningssemester: Høst 

Overlapp/forhold gamle nye emner: 7 - 10 sp mot KJM1130 

Undervises første gang (år og semester): 2018 høst 

 

Emnetittel: Analytisk kjemi I 

Emneeierinstitutt: Kjemisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper: HMS0503; HMS0505; 
Grunnkurs i kjemi; labkurs i Organisk kjemi I; 
labkurs i Uorganisk kjemi I 

Anbefalte kunnskaper: Grunnkurs i programmering for kjemikere 
eller MAT-INF1100L 

Undervisningssemester: Høst 

Overlapp/forhold gamle nye emner: 7 - 10 sp mot KJM2400 

Undervises første gang (år og semester): 2018 høst 



Emnetittel: Syntese og karakterisering* 

Emneeierinstitutt: Kjemisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper: HMS0503; HMS0505; 
Organisk kjemi I; Uorganisk kjemi I 

Anbefalte kunnskaper: Fysikalsk kjemi I; Analytisk kjemi I; 
Grunnkurs i programmering for kjemikere 
eller MAT-INF1100L 

Undervisningssemester: Vår 

Overlapp/forhold gamle nye emner: --- 

Undervises første gang (år og semester): 2019 vår 

 

 

 

 

Emnetittel: Grunnkurs i fysikk 

Emneeierinstitutt: Fysisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper:  

Anbefalte kunnskaper:  

Undervisningssemester:  

Overlapp/forhold gamle nye emner:  

Undervises første gang (år og semester):  

 

 



Emnetittel: Matematikk for anvendelser II* 

Emneeierinstitutt: Matematisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper:  

Anbefalte kunnskaper:  

Undervisningssemester:  

Overlapp/forhold gamle nye emner:  

Undervises første gang (år og semester):  

 

 

 

 

Emnetittel: Fysikalsk kjemi II – Kvantekjemi og 
spektroskopi 

Emneeierinstitutt: Kjemisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper: HMS0503; HMS0505 

Anbefalte kunnskaper: Matematikk for anvendelser II eller 
MAT1120; Grunnkurs i fysikk eller FYS1120 

Undervisningssemester: Høst 

Overlapp/forhold gamle nye emner: 7 - 10 sp mot KJM2600 

Undervises første gang (år og semester): 2019 høst 

 

 

 



Emnetittel: Analytisk kjemi II 

Emneeierinstitutt: Kjemisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper: HMS0503; HMS0505 
Grunnkurs i kjemi; labkurs i Organisk kjemi I; 
labkurs i uorganisk kjemi I; labkurs i 
Analytisk kjemi I 

Anbefalte kunnskaper: Analytisk kjemi I; Fysikalsk kjemi I 

Undervisningssemester: Vår 

Overlapp/forhold gamle nye emner: 5 - 10 sp mot KJM3400 

Undervises første gang (år og semester): 2019 vår 

 

 

 

Emnetittel:  Funksjonelle materialer (revidert 
MENA3000) 

Emneeierinstitutt: Kjemisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper:   - 

Anbefalte forkunnskaper:  Faste materialers fundamentale oppbygning 
(MENA2000) 

Undervisningssemester:  Høst 

Overlapp/forhold gamle nye emner:  5-8 sp mot MENA3000 

Undervises første gang (år og semester): 2019 Høst 

 

 



 

Emnetittel:  Nanoteknologi (revidert MENA3300) 

Emneeierinstitutt: Kjemisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper:   - 

Anbefalte forkunnskaper:  Faste materialers fundamentale oppbygning 
(MENA2000), Funksjonelle materialer 
(revidert MENA3000) 

Undervisningssemester:  Vår 

Overlapp/forhold gamle nye emner:  8-10 sp mot MENA3300 

Undervises første gang (år og semester): 2020 Vår 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bachelorprogram 

Programnavn: Materialvitenskap for energi- og 
nanoteknologi 

Vertsinstitutt: Kjemisk institutt 

Navn på eventuelle studieretninger: --- 

 

Emnematrise 

Semester Emne Emne Emne 

6.semester Nanoteknologi – 
(revidert MENA3300) 

Valgfritt emne Valgfritt emne 

5.semester Funksjonelle 
materialer – 
(revidert MENA3000) 

Valgfritt emne Valgfritt emne 

4.semester Faste materialers 
fundamentale 
oppbygning * 
(MENA2000) 

Valgfritt emne EXPHIL03 – Examen 
philosophicum/ 
Valgfritt emne 

3.semester Fysikalsk kjemi I -  
Termodynamikk og 
kinetikk –  
(revidert KJM1130) 

Elektromagnetisme -  
(FYS1120) 

Lineær algebra -  
(MAT1120) 

2.semester Uorganisk kjemi I – 
(revidert KJM1120) 

Mekanikk -  
(FYS-MEK1110) 

Kalkulus og lineær 
algebra - 
(MAT1110) 

1.semester Grunnkurs i 
materialvitenskap for 
energi- og 
nanoteknologi -  
(revidert MENA1000) 

Programmering, 
modellering og 
beregninger – 
(MAT-INF1100L) 

Kalkulus - 
(MAT1100) 

 

 



Valgfrie emner å velge mellom: 

Kurskode i 

dag 

Navn Semester 

KJM1110 Organisk kjemi I Høst 

KJM2400 Analytisk kjemi I Høst 

KJM2600 Fysikalsk kjemi II Høst 

KJM3000 Anvendt spektroskopi Usikkert? 

KJM3010 10 sp prosjektoppgave Vår/Høst 

KJM3020 20 sp prosjektoppgave Vår/høst 

KJM3700 Miljøkjemi I Vår 

KJM3800 Petrokjemi Høst 

KJM3900 Radioaktivitet og radiokjemi Vår 

KJM-

MENA3120 

Uorganisk kjemi II - materialer og anvendelser Usikkert? 

KJM-

MENA3300 

Fysikalsk kjemi III - makromolekyler, kondenserte faser og dynamikk Vår 

FYS2130 Svingninger og bølger Vår 

FYS2140 Kvantefysikk Vår 

FYS2160 Termodynamikk og statistisk fysikk Høst 

FYS2210 Halvlederkomponenter Høst 

FYS3110 Kvantemekanikk Høst 

FYS3140 Matematiske metoder i fysikk Vår 

FYS3150 Computational physics Høst 

FYS3320 Fysikk og energiressurser Vår 

FYS3410 Kondenserte fasers fysikk Vår 

MENA3100 Materialkarakterisering Vår 

MENA3200 Energimaterialer Høst 

ENERGI4010/ 

ENERGI3010 

Bærekraftige energisystemer Høst 



OADM1001 Innføring i offentlig administrasjon og ledelse Høst 

STV1400 Offentlig politikk og administrasjon 1 (innføringsemne) Høst 

JUROFF1201 Introduksjon i forvaltningsrett Høst 

? Celle og molekylærbiologi Høst 

? Biokjemi I (baseres på KJM2200) Vår 

FYS3710 Biofysikk og medisinsk fysikk Høst 

 Gründerkurs!! http://www.uio.no/studier/program/grunderskolen/oppbygging/  

   

 

 

Bachelorprogrammet Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi ønsker ikke å ha 

studieretninger. En av årsakene til dette er at programmet allerede er så spisset i feltet 

mellom kjemi og fysikk at det ikke er behov for ytterligere spissing. Likevel ønsker 

programmet å fremme anbefalinger av emnekombinasjoner for å kunne rette seg inn mot 

ulike yrker eller masteroppgaver – fagretninger.  

Eksempler på fagretninger er: 

 Energiforvaltning 

 Bionano 

 Kjemi 

 Fysikk 

 Beregningsmetoder 

Anbefalte emnekombinasjoner er under utarbeidelse. 

 

Utviklingssemesteret er primært i 6.semesteret, selv om et obligatorisk emne er lagt til 
semesteret og ikke til 5.semesteret. Dette er gjort for å gi like mange valgbare emner i de 
siste semestrene. For de som ønsker å studere ved et utenlandsk lærested vil det bli anbefalt 
hvilket emne som tilsvarer emnet Nanoteknologi ved det aktuelle stedet. 

 

 

 

 

 

http://www.uio.no/studier/program/grunderskolen/oppbygging/


Forholdet mellom det eksisterende bachelorprogrammet Materialer, energi og 
nanoteknologi, og det nye bachelorprogrammet Materialvitenskap for energi- og 
nanoteknologi er i stor grad overlappende. I praksis vil ikke studentene eller veiledere merke 
forskjell. Dette gjør at forholdet til det nye masterprogrammet ikke blir nevneverdig endret 
fra det som er i dag. 

Forslag til opptakskrav: 

Du er kvalifisert for opptak til dette masterprogrammet dersom du har en bachelorgrad eller 

tilsvarende med bestått eksamen i følgende emner (eller tilsvarende) med et karaktersnitt 

på C eller bedre: 

 FYS1120 Elektromagnetisme 

 KJM1120 Uorganisk kjemi eller KJM1130 fysikalsk kjemi 

 I tillegg til kravene over må minimum 30 studiepoeng (sp) være innen fysikk (FYS-emner), 

kjemi (KJM-emner) og materialvitenskap (FYS-KJM / KJM-FYS-emner). Minimum 10 av 

disse 30 må være innen kjemi (KJM-emner) eller materialvitenskap (KJM-FYS-emner), og 

minimum 10 sp må være innen fysikk (FYS-emner) eller materialvitenskap (FYS-KJM-

emner). 

 Minimum 20 sp må være innen matematikk (MAT-, MAT-INF- og INF-MAT-emner). 

 De siste 10 sp kan være innenfor et av de ovenstående eller et annet fagfelt av relevans 

for masterstudiet. (For eksterne søkere kan dette være 10 uspesifiserte studiepoeng i 

realfag.) 

I tillegg må minst 20 av de 80 studiepoengene være på 2000- eller 3000-nivå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Emneopplysninger for bacheloremner 

 

Emnetittel: Grunnkurs i materialvitenskap for energi- og 
nanoteknologi (revidert MENA1000) 

Emneeierinstitutt: Kjemisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper: HMS0503; HMS0505 

Anbefalte kunnskaper: Fysikk 2; Kjemi 2; R2; Informasjonsteknologi 
1 (+2); Teknologi og forskningslære 1 (+2) 

Undervisningssemester: Høst 

Overlapp/forhold gamle nye emner: 7 – 9 sp mot MENA1000 

Undervises første gang (år og semester): Høst 2017 

 

 

 

 

Emnetittel: Programmering, modellering og beregninger 
(MAT-INF1100L) 

Emneeierinstitutt: Matematisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper:  

Anbefalte kunnskaper:  

Undervisningssemester:  

Overlapp/forhold gamle nye emner:  

Undervises første gang (år og semester):  

 



Emnetittel: Kalkulus (MAT1100) 

Emneeierinstitutt: Matematisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper:  

Anbefalte kunnskaper:  

Undervisningssemester:  

Overlapp/forhold gamle nye emner:  

Undervises første gang (år og semester):  

 

 

 

 

Emnetittel: Uorganisk kjemi I (revidert KJM1120) 

Emneeierinstitutt: Kjemisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper: HMS0503; HMS0505; 
Laboratoriekurs i Grunnkurs i kjemi eller 
Laboratoriekurs i Grunnkurs i 
materialvitenskap for energi- og 
nanoteknologi 

Anbefalte kunnskaper: Grunnkurs i kjemi eller Grunnkurs i 
materialvitenskap for energi- og 
nanoteknologi; Grunnkurs i programmering 
for kjemikere eller MAT-INF1100L 

Undervisningssemester: Vår 

Overlapp/forhold gamle nye emner: 7 – 10 sp mot KJM1120 

Undervises første gang (år og semester): 2018 Vår 



Emnetittel: Mekanikk (FYS-MEK1110) 

Emneeierinstitutt: Fysisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper:  

Anbefalte kunnskaper:  

Undervisningssemester:  

Overlapp/forhold gamle nye emner:  

Undervises første gang (år og semester):  

 

 

 

 

Emnetittel: Kalkulus og lineær algebra (MAT1110) 

Emneeierinstitutt: Matematisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper:  

Anbefalte kunnskaper:  

Undervisningssemester:  

Overlapp/forhold gamle nye emner:  

Undervises første gang (år og semester):  

 

 

 



Emnetittel: Fysikalsk kjemi I – Termodynamikk og 
kinetikk (revidert KJM1130) 

Emneeierinstitutt: Kjemisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper: HMS0503; HMS0505; 
Grunnkurs i kjemi eller Grunnkurs i 
materialvitenskap for energi- og 
nanoteknologi;  laboratoriekurs i Uorganisk 
kjemi I 

Anbefalte kunnskaper: Grunnkurs i programmering for kjemikere 
eller MAT-INF1100L; Matematikk for 
anvendelser I eller MAT1110; 
laboratoriekurs i Organisk kjemi I 

Undervisningssemester: Høst 

Overlapp/forhold gamle nye emner: 7 - 10 sp mot KJM1130 

Undervises første gang (år og semester): 2018 høst 

 

 

 

Emnetittel: Elektromagnetisme (FYS1120) 

Emneeierinstitutt: Fysisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper:  

Anbefalte kunnskaper:  

Undervisningssemester:  

Overlapp/forhold gamle nye emner:  

Undervises første gang (år og semester):  

 



Emnetittel: Lineær algebra (MAT1120) 

Emneeierinstitutt: Matematisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper:  

Anbefalte kunnskaper:  

Undervisningssemester:  

Overlapp/forhold gamle nye emner:  

Undervises første gang (år og semester):  

 

 

 

 

Emnetittel: Faste materialers fundamentale oppbygning 
(MENA2000) 

Emneeierinstitutt: Fysisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper:  

Anbefalte kunnskaper: Grunnkurs i materialvitenskap for energi- og 
nanoteknologi (revidert MENA1000) eller 
Grunnkurs i kjemi, Uorganisk kjemi I 
(revidert KJM1120), Matematikk 

Undervisningssemester: Vår 

Overlapp/forhold gamle nye emner: 5-8 sp mot flere kurs. Antagelig MENA3000, 
FYS3140,  
KJM-MENA3120 

Undervises første gang (år og semester): 2019 vår 

 



 

Emnetittel:  Funksjonelle materialer (revidert 
MENA3000) 

Emneeierinstitutt: Kjemisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper:   - 

Anbefalte forkunnskaper:  Faste materialers fundamentale oppbygning 
(MENA2000) 

Undervisningssemester:  Høst 

Overlapp/forhold gamle nye emner:  5-8 sp mot MENA3000 

Undervises første gang (år og semester): 2019 Høst 

 

 

 

Emnetittel:  Nanoteknologi (revidert MENA3300) 

Emneeierinstitutt: Kjemisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper:   - 

Anbefalte forkunnskaper:  Faste materialers fundamentale oppbygning 
(MENA2000), Funksjonelle materialer 
(revidert MENA3000) 

Undervisningssemester:  Vår 

Overlapp/forhold gamle nye emner:  8-10 sp mot MENA3300 

Undervises første gang (år og semester): 2020 Vår 

 

 



 

 

Emnetittel: Materialkarakterisering (revidert 
MENA3100) 

Emneeierinstitutt: Fysisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper: HMS0503, HMS0505 

Anbefalte kunnskaper: Faste materialers fundamentale oppbygning 
(MENA2000) 

Undervisningssemester: Vår 

Overlapp/forhold gamle nye emner: 8-10 sp mot MENA3100 

Undervises første gang (år og semester): 2019 Vår 

 

 

Emnetittel: Energimaterialer (revidert MENA3200) 

Emneeierinstitutt: Fysisk institutt 

Obligatoriske forkunnskaper:  

Anbefalte kunnskaper: Grunnkurs i materialvitenskap for energi- og 
nanoteknologi (revidert MENA1000) 

Undervisningssemester: Høst 

Overlapp/forhold gamle nye emner: 8 – 10 sp mot MENA3200 

Undervises første gang (år og semester): 2019 Høst 
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Forslag fra programkomiteen, revidert februar 2016.  

 

Matematikk og økonomi 
3-årig bachelor 

 

Innlednngstekst (til studentene) 
Trives du med matematikk og liker å jobbe hardt? Da vil du passe hos oss. Her lærer du 

hvordan matematikk brukes for å forstå økonomi og finans, og du får en kompetanse som er 

sterkt etterspurt innenfor blant annet bank-, finans- og forsikringsnæringen. Du vil også ha 

gode arbeidsmuligheter innenfor forvaltning, forskning og utredning. 

 

Kort om studieprogrammet 

Økonomien i verden rundt oss blir stadig mer kompleks. For å forstå og analysere temaer som 

finansiell risiko, strategisk planlegging og samfunnsøkonomisk lønnsomhet må man bruke 

avansert matematikk og skreddersydde dataprogrammer som verktøy. Alt dette - og mer til -

vil du lære om hvis du velger Matematikk og økonomi. Programmet gir deg mulighet til å 

fordype deg innenfor studieretningene: 

 

 finans, forsikring og risiko 

 matematikk og optimering 

 samfunnsøkonomisk analyse 

 statistikk og økonomi 

 

Hvorfor velge Matematikk og økonomi? 

Programmet er for deg som liker matematikk og vil kombinere faget med økonomi. 

Sammenliknet med andre studier gir det deg en enestående spesialisering i både matematiske 

og økonomiske fag. I begynnelsen av studiet skaffer du deg en solid bakgrunn i matematikk, 

statistikk og programmering som gjør at du kan ha en raskere pogresjon gjennom 

økonomistudiet enn det som ellers er mulig. Du vil møte forskningsmiljøer som er i 

toppsjiktet internasjonalt, og du vil få lærere som er blant de beste på sitt forskningsfelt. Den 

nære koblingen mellom forskning og undervisning gjør at vi alltid kan gi deg oppdatert 

kunnskap.  

 

Databeregninger - unikt ved UiO 

UiO er det første universitet i verden der du som student får ta i bruk databeregninger helt fra 

begynnelsen av studiet. Det gjør at du allerede tidlig i studieløpet kan jobbe kreativt og forske 

på realistiske problemstillinger. Du lærer å lage egne dataprogrammer som kan brukes til å 

utforske matematiske og økonomiske sammnhenger. 

 

Studiemiljø 

Vi tror det er en sammenheng mellom det å trives og det å lykkes. Derfor legger vi stor vekt 

på at du skal finne deg til rette allerede de første ukene. Den første dagen blir du plassert i 

faddergruppe sammen med andre nye studenter på programmet, og etter noen uker drar hele 

kullet på seminar med overnatting for å bli bedre kjent. Vi sørger for at dere havner på de 

samme undervisningsgruppene slik at du alltid finner klassekamerater å samarbeide med. 

Underveis i studiet får du tilbud om personlige veiledningssamtaler med FORVEI-teamet som 

har lang erfaring i å hjelpe studenter med å finne seg til rette både faglig og sosialt.  

 

På UiO er det over 200 studentforeninger. Er du interessert i kor, film, dans, programmering, 

foto, ølbrygging, brettspill eller noe helt annet, finner du åndsfrender i en studentforening nær 
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deg.  

 

Studier i utlandet 
Stadig flere velger å ta et semester i utlandet som del av studiet. Programmet tilbyr 

utenlandsopphold ved gode samarbeidsuniversiteter i blant annet USA, Singapore, Australia 

og Canada. Det er også mulig å dra på utveksling til andre universiteter i Norden og Europa. 

Sjette semester er spesielt tilrettelagt for utveksling. 

 

Videre studier og jobb 

Avhengig av hvilke valg du tar underveis, kan du gå videre med en mastergrad i matematikk, 

statistikk eller økonomi. Det er svært gode jobbmuligheter innenfor både offentlig og privat 

sektor.  
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Læringsutbytte  
 

Informasjon: På nettet vil bare selve læringsutbyttebeskrivelsene (i svart) synes direkte, men 

utdypingene og presiseringene (i blått) vil komme frem når man klikker på dem. 

 

Kunnskap: 

 

En kandidat med bachelorgrad fra Matematikk og økonomi... 

 

 har bred innsikt i grunnleggende begreper, metoder og teorier i matematikk, statistikk 

og økonomi 

 

Utdyping og presisering: MAEC er et program som kombinerer økonomi med 

matematiske fag, og i begynnelsen av studiet bygger du opp en kunnskapsbase du kan 

bygge videre på. I matematiske fag betyr dette at du skal lære om funksjoner av én og 

flere variable, du skal lære lineær algebra som er en videreføring av vektorregning, og 

du skal lære å lage dataprogrammer som løser matematiske problemer. I statistikk skal 

du lære sannsynlighetsregning, statistisk modellering og noen grunnleggende 

statistiske metoder. I økonomi skal du lære de grunnleggende prinsippene i mikro- og 

makroøkonomi, og få god innsikt i samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk 

politikk. 

 

 har god innsikt i fagenes problemstillinger og tenkesett, og har gjennom spesialisering 

og fordypning fått innsikt i fagenes forskningsmetodikk. 

 

Utdyping og presisering: Alle fag har sine egne problemstillinger, løsningsmetoder, 

uttrykksmåter og tenkesett. En viktig del av studiet er å utvikle en faglig intuisjon slik 

at du tenker som en matematiker, en statistiker eller en økonom der det er naturlig. 

Intuisjon opparbeider du deg ved å lese faget, gjøre oppgaver og ikke minst gjennom å 

diskutere med andre.  

 

 har spisskompetanse på bruken av matematiske, statistiske og numeriske metoder i 

økonomi 

 

Utdyping og presisering: Det som skiller MAEC fra de fleste andre 

økonomiprogrammer, er at du får en mye grundigere og dypere skolering i 

matematikk, statistikk og programmering enn det som er vanlig. Dette gjør deg i stand 

til å bearbeide og analysere mer kompliserte og sammensatte problemkomplekser i 

kvantitativ økonomi. 

 

 kjenner viktige trekk ved økonomiens virkemåte, spesielt i Norge 

 

Utdyping og presisering: Du skal lære å forstå hvordan økonomien virker og hvilke 

redskaper man har til å styre utviklingen. Spesielt skal du få god kjennskap til hvordan 

norsk økonomi er organisert og hvilke institusjoner, tradisjoner og mekanismer som 

finnes. 

 

 har kjennskap til fagenes tradisjoner og egenart og deres rolle i samfunnet 
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Utdyping og presisering: For å forstå hvor og hvordan fagene brukes i samfunnet, må 

du vite litt om hvordan de har utviklet seg, hva slags problemstillinger de egner seg for 

og hva slags resultater de kan lede til. 

 

Ferdigheter 

 

En kandidat med bachelorgrad fra Matematikk og økonomi... 

 

 forstår og gjennomfører matematiske, statistiske og økonomiske argumenter 

 

Utdyping og presisering: Det er ikke nok å forstå faglige argumenter, du må kunne 

gjennomføre dem selv også. Det krever kjennskap til hvordan man resonnerer i de 

ulike fagene, hva som regnes som gyldig argumentasjon, og hvordan et resonnement 

bygges opp og presenteres. 

 

 setter opp, gjennomfører og tolker kompliserte beregninger både analytisk og 

numerisk, og bruker spesialisert programvare på en sikker og effektiv måte. 

 

 Utdyping og presisering: Når man arbeider med matematiske og statistiske modeller i 

økonomi og andre fag, må man først beskrive problemet man arbeider med 

matematisk, deretter løse det ved hjelp av formler eller beregninger og til slutt tolke 

resultatet i den opprinnelige situasjon. All modellering innebærer forenklinger, og en 

viktig del av tolkningen er å vurdere i hvilken grad disse forenklingene påvirker 

resultatet. Datamaskiner er helt nødvendig for å kunne analysere mange matematiske, 

statistiske og økonomiske problemstillinger, og det er viktig at du kan bruke de 

sentrale dataverktøyene i dine fag. MAEC-studenter får blant annet god kjennskap til 

Python, MATLAB, R og Stata. 

 

 kan oppdatere og utvide sine fagkunnskaper innenfor matematiske og økonomiske fag 

 

Utdyping og presisering: Å lese fag er mer krevende enn å lese annen litteratur. Det 

krever at du har de rette forkunnskapene, at du kjenner fagets fremstillings- og 

argumentasjonsformer, og at du kan tolke formler, grafer og programmer. Skal du 

oppdatere deg på egen hånd, må du kjenne faget og dine egne forutsetninger godt nok 

til å velge litteratur på passende nivå. 

 

 kan formidle faglig kunnskap til ulike mottagergrupper både skriftlig og muntlig og 

ved hjelp av velegnet programvare 

 

Utdyping og presisering: For å formidle din kunnskap til andre må du vite hvem du 

henvender deg til slik at du velger riktig nivå og fremstillingsmåte, og du må ha et 

bevisst forhold til hvilke fremstillingsformer som egner seg i ulike sammenhenger. 

 

Generell kompetanse 

 

En kandidat med bachelorgrad fra Matematikk og økonomi... 

 

 kjenner vitenskapens kultur for kunnskapsdeling og kan reflektere over sentrale etiske 

og faglige problemstillinger i eget og andres arbeid. 
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Utdyping og presisering: I vitenskapen er det viktig å arbeide åpent og redelig slik at 

man deler kunnskap og innsikt med andre, og det samme gjelder i studiehverdagen på 

universitetet. Du må vite hva som er redelig argumentasjon i faglige arbeider og i 

faglig diskusjon, og hvilke krav som stilles til dokumentasjon. Du må også kunne 

reflektere over i hvilken grad ditt arbeid påvirker andre, og om det kan ha uheldige 

konsekvenser. Arbeider du med følsom informasjon, må du kunne finne frem til og 

følge de reglene som gjelder.  

 

 planlegger og gjennomfører større arbeidsoppgaver alene og sammen med andre, og 

kan samarbeide med personer med ulik bakgrunn 

 

Utdyping og presisering: Det kreves god faglig oversikt for å planlegge større 

arbeidsoppgaver. Du må velge metoder som passer til problemstillingen og den tiden 

du har tilgjengelig, og du må kunne fordele arbeidsoppgavene på en fornuftig måte. 

For å kunne samarbeide med andre må du være trygg på din egen kunnskap og åpen 

for andres innspill. Du må være vant til å se problemstillinger fra ulike synspunkter, 

og du må kunne gjenkjenne de samme fenomenene uttrykt i ulik terminologi. Med 

bakgrunn i både økonomiske og matematiske fag kan MAEC-kandidater være 

brobyggere mellom to fagmiljøer. 

 

 har kjennskap til hvordan faglige prosesser initieres og videreutvikles 

 

Utdyping og presisering: Du må kjenne til hvordan nye faglige problemer oppstår 

gjennom både teori og praksis. Dette innebærer både å gi praktiske problemer en 

teoretisk formulering, og å kunne generalisere og spesialisere allerede eksisterende 

modeller slik at de gir ny kunnskap. 

 

 har et bredt og solid grunnlag for masterstudier i matematiske og økonomiske fag 

 

Utdyping og presisering: Gjennom MAEC-programmet får du en bred og solid 

utdanning i matematiske og økonomiske fag som du kan bygge videre på i mange 

retninger både ved UiO og ved andre institusjoner i Norge og i utlandet. 

  



 6 

Studieretninger og emnematriser 
 

Vi har valgt å beholde de fire studieretningene: 

 

 finans, forsikring og risiko 

 matematikk og optimering 

 samfunnsøkonomisk analyse 

 økonomi og statistikk 

 

Mange av studieløpene har tidligere vært tettpakket med obligatoriske kurs, og vi har prøvd å 

rydde en del, både for å gi studentene større valgfrihet og for å skaffe plass til et 

utviklingssemester. Vi mener at de nye løpene er faglig gode, men noen steder kvalifiserer de 

ikke lenger for masteropptak etter dagens regler. Nye krav til masteropptak utarbeides derfor 

parallelt. 

 Den største endringen i programoppbygningen ligger i første semester der vi har ofret 

den tradisjonelle kombinasjonen MAT1100/MAT-INF1100/INF1100 for å få inn et 

økonomikurs, ECON1210, fra starten av. Det nye førstesemesteret blir da MAT1100/MAT-

INF1100L/ECON1210. Hovedgrunnen til omlegningen er at MAEC de siste årene har hatt et 

meget høyt frafall de første semesterne. Frafallet skyldes dels at studentene har savnet et 

økonomitilbud fra starten av, og dels at det første økonomikurset, ECON 1500, har vært 

overbelastet.  Vi håper endringen vil gi programmet en klarere identitet og samtidig redusere 

belastningen på ECON1500. Studiet vil også fremstå som et klarere alternativ til det vanlige 

matematikkprogrammet (tidligere kjent som MIT). Ulempen med omlegningen er at 

studentene får noe svakere programmeringskompetanse enn tidligere. 

 Planene forutsetter opprettelsen av et nytt emne STK-MAT3700 Innføring i 

matematisk finans som også vil ha en masterversjon  STK-MAT4700 Innføring i matematisk 

finans.  De nåværende emnene MAT2700 Matematisk finans og investeringsteori og 

STK4510 Innføring i finansmatematiske metoder og teknikker vil bli nedlagt. 

 Fakultetet har pålagt alle bachelorprogrammer å opprette et "utviklingssemester" som 

blant annet er tilrettelagt for utenlandsopphold. Siden alle studieretningene i MAEC har 

obligatoriske nøkkelkurs i femte semester, og mange av disse kursene er umulig å flytte fordi 

de primært "tilhører" andre programmer, har vi valgt sjette semester som utviklingssemester i 

planene nedenfor. I alle studieretningene er det imidlertid mulig å velge fjerde semester 

isteden, rett og slett ved å bytte om innholdet i de to semestrene. Et slikt bytte vil imidlertid 

innskrenke valgmulighetene i 5. semester på noen studieretninger. Det vil bli utarbeidet en 

oversikt over anbefalte emner for studenter som ikke reiser ut i 6. semester. 

  

I tabellene nedenfor har emner som er obligatoriske for hele programmet, hvit bakgrunn, 

mens emner som er obligatoriske for hver studieretning, har gul bakgrunn, og valgfrie emner 

har grønn bakgrunn. Ex. phil. kan alltid flyttes til et annet semester enn det som er angitt. I 

noen tilfeller kan det være krav utover det som fremgår av tabellene for å komme inn på visse 

masterprogrammer/studieretninger ved Matematisk institutt eller Økonomisk institutt.  
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Tabell 1: Prorgramoversikt (felles, obligatoriske emner for hele 

programmet) 

 

Semester Emne Emne Emne 

6. semester  

 

Utviklingssemester 

5. semester  STK1110 Statistiske 

metoder og dataanalyse/ 

ECON3610 Samfunns- 

økonomisk lønnsomhet 

og økonomisk politikk* 

 

4. semester  

MAT2400 Reell 

analyse 

 

 

ex.phil. 

 

3. semester  

MAT1120 Lineær 

algebra 

STK1110 Statistiske 

metoder og dataanalyse/ 

ECON3610 Samfunns- 

økonomisk lønnsomhet 

og økonomisk politikk* 

 

ECON2310 

Makroøkonomisk 

analyse 

2. semester  

MAT1110 Kalkulus og 

lineær algebra 

STK1100 

Sannsynlighetsregning 

og statistisk 

modellering 

 

ECON1500 Innføring i 

samfunnsøkonomi for 

realister 

1. semester  

 

MAT1100 Kalkulus 

MAT-INF1100L 

Programmering, 

modellering  og 

beregninger 

 

ECON1210 Forbruker, 

bedrift og marked 

* Rekkefølgen av  STK1100 Sannsynlighetsregning og statistisk modellering og ECON3610 

Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk avhenger av studieretning. 
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Emnematriser for studieretningene: 

 
Tabell 2: Emnematrise for studieretningen Finans, forsikring og risiko 

 

Semester Emne Emne Emne 

6. semester  

 

Utviklingssemester 

5. semester  

 

Valg 1/3* 

 

 

Begrenset valg**   

 

ECON3610 Samfunns-

økonomisk lønnsomhet 

og økonomisk politikk 

4. semester  

MAT2400 Reell 

analyse 

 

STK2130 Modellering 

av stokastiske prosesser 

 

 

ex.phil. 

3. semester  

MAT1120 Lineær 

algebra 

 

STK1110 Statistiske 

metoder og data-

analyse 

 

ECON2310 Makro-

økonomisk analyse 

2. semester  

MAT1110 Kalkulus og 

lineær algebra 

STK1100 

Sannsynlighetsregning 

og statistisk 

modellering 

 

ECON1500 Innføring i 

samfunnsøkonomi for 

realister 

1. semester  

 

MAT1100 Kalkulus 

MAT-INF1100L 

Programmering, 

modellering  og 

beregninger 

 

ECON1210 Forbruker, 

bedrift og marked 

*Valgene her er: STK-MAT3700* Innføring i matematisk finans (for fordypning i finans), STK3505 Problemer 

og metoder i aktuarfag (for fordypning i forsikring) og STK3405 Elementær innføring i pålilitelighets- og 

risikoanalyse (for fordypning i risiko) 

** Et matematikk-, statisikk- eller økonomiemne på avansert nivå (tilsvarende 2000-kode eller høyere). Emnet 

kan godt tas i et annet semester enn det som er vist i tabellen. 
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Tabell 3: Emnematrise for studieretningen Matematikk og optimering 

 

Semester Emne Emne Emne 

6. semester  

 

Utviklingssemester 

5. semester  

 

Begrenset valg* 

 

STK1110 Statistiske 

metoder og dataanalyse 

 

ECON3200 

Microeconomics and 

game theory 

4. semester  

MAT2400 Reell 

analyse 

MAT2440 

Differensialligninger og 

optimal kontroll-

teori/MAT-INF3100 

Lineær ptimering 

 

 

ex.phil. 

3. semester  

MAT1120 Lineær 

algebra 

 

ECON3610 Samfunns-

økonomisk lønnsomhet 

og økonomisk politikk 

 

ECON2310 Makro-

økonomisk analyse 

2. semester  

MAT1110 Kalkulus og 

lineær algebra 

STK1100 

Sannsynlighetsregning 

og statistisk 

modellering 

 

ECON1500 Innføring i 

samfunnsøkonomi for 

realister 

1. semester  

 

MAT1100 Kalkulus 

MAT-INF1100L 

Programmering, 

modellering  og 

beregninger 

 

ECON1210 Forbruker, 

bedrift og marked 

* Et matematikkemne på avansert nivå (tilsvarende 2000-kode eller høyere). Emnet kan godt tas i et annet 

semester enn det som er vist i tabellen. 
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Tabell 4: Emnematrise for studieretningen Samfunnsøkonomisk analyse 

 

Semester Emne Emne Emne 

6. semester  

 

Utviklingssemester 

5. semester  

ECON2915 Economic 

growth 

 

STK1110 Statistiske 

metoder og dataanalyse 

 

ECON3200 

Microeconomics and 

game theory 

4. semester  

MAT2400 Reell 

analyse 

 

 

ex.phil. 

 

ECON3150 

Introductory 

econometrics 

3. semester  

MAT1120 Lineær 

algebra 

 

ECON3610 Samfunns-

økonomisk lønnsomhet 

og økonomisk politikk 

 

ECON2310 Makro-

økonomisk analyse 

2. semester  

MAT1110 Kalkulus og 

lineær algebra 

STK1100 

Sannsynlighetsregning 

og statistisk 

modellering 

 

ECON1500 Innføring i 

samfunnsøkonomi for 

realister 

1. semester  

 

MAT1100 Kalkulus 

MAT-INF1100L 

Programmering, 

modellering  og 

beregninger 

 

ECON1210 Forbruker, 

bedrift og marked 
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Tabell 5: Emnematrise for studieretningen Økonomi og statistikk 

 

Semester Emne Emne Emne 

6. semester  

 

Utviklingssemester 

5. semester  

 

Begrenset valg* 

 

ECON3200 Micro-

economics and game 

theory 

 

ECON3610 Samfunns-

økonomisk lønnsomhet 

og økonomisk politikk 

4. semester  

MAT2400 Reell 

analyse 

 

STK2130 Modellering 

av stokastiske prosesser 

 

 

ex. phil. 

3. semester  

MAT1120 Lineær 

algebra 

 

STK1110 Statistiske 

metoder og dataanalyse 

 

ECON2310 Makro-

økonomisk analyse 

2. semester  

MAT1110 Kalkulus og 

lineær algebra 

STK1100 

Sannsynlighetsregning 

og statistisk 

modellering 

 

ECON1500 Innføring i 

samfunnsøkonomi for 

realister 

1. semester  

 

MAT1100 Kalkulus 

MAT-INF1100L 

Programmering, 

modellering  og 

beregninger 

 

ECON1210 Forbruker, 

bedrift og marked 

* Et avansert emne i statistikk (tilsvarende 2000-kode eller høyere). Emnet kan godt tas i et annet semester enn 

det som er vist i tabellen. 
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Programbeskrivelse for revidert versjon av 
bachelorprogrammet Matematikk, informatikk 
og teknologi (MIT) 

Tabell 1 Revidert versjon av Matematikk, informatikk og teknologi 
 

Programnavn: Ikke endelig avklart (se under) 

Vertsinstitutt:  Matematisk institutt (i samarbeid med Institutt for informatikk) 

Navn på eventuelle 
studieretninger:  

 Beregningsorientert informatikk 

 Forsikring, finans og risiko 

 Matematikk 

 Matematikk med et annet realfag 

 Mekanikk og teknologi 

 Statistikk og data science 

 

Navn. Programmet er en revisjon av bachelorprogrammet i Matematikk, informatikk og 
teknologi. Endelig navnsetting overlates til andre organer, men programkomiteen har hatt 
en intern avstemning om navn med følgende resultat: 

1. Matematikk og informatikk 

2. Matematikk og anvendelser 

2. Matematikk, informatikk og teknologi 

 

Grunnblokk. Programmet har en grunnblokk bestående av 8 emner som er felles for alle 
studieretningene. 

Tabell 2 Emnematrise (grunnblokk) 

Semester Emne Emne Emne 

6. semester    

5. semester    

4. semester Ex. phil.   

3. semester MAT1120  INF2110* 

2. semester MAT1110 MEK1100 STK1100 

1. semester MAT1100 MAT-INF1100 INF1100 
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Emnet INF2110 er et nytt emne som utvikles ved Institutt for informatikk som en naturlig 
fortsettelse av INF1100. De øvrige emnene i grunnblokken er naturlige videreutviklinger av 
dagens emner med samme emnekode. 

Studieretninger.  Programmet har 6 studieretninger som vist over. Studieretningen 
«Matematikk og et annet realfag» er ikke helt avklart. Det er også noe uklarhet rundt 
spesialiseringen i data science i studieretningen «Statistikk og data science», ikke minst fordi 
en person er under tilsetting innen dette fagområdet og vedkommende bør kunne påvirke 
studieretningen. 

Utviklingssemester. Anbefalt utviklingssemester varierer noe mellom studieretningene. 

 

Tabell 2 Emnematrise for studieretningen Beregningsorientert informatikk 

Semester Emne Emne Emne 

6. semester Utviklingssemester 

5. semester INF2220 Num. an*/FYS3150  

4. semester Ex. phil. 1/6  

3. semester MAT1120 1/6 INF2110* 

2. semester MAT1110 MEK1100 STK1100 

1. semester MAT1100 MAT-INF1100 INF1100 

 

 

Numerisk analyse er et nytt emne ved Matematisk institutt som vil bli gitt av seksjon 4. 
Emnet erstatter et masteremne (MAT-INF4140) med samme tittel. Semesterplassering er 
ikke endelig avklart. Studieretningsemnene består av INF2220,  enten Numerisk analyse eller 
FYS3150 og 2 av følgende emner: 

• INF2310 - Digital bildebehandling (V)  
• INF3331 - Problemløsning med høynivå-språk (H)  
• INF3380 - Parallellprogrammering for naturvitenskapelige problemer (V)  
• INF3470 - Digital signalbehandling (H)  
• MAT-INF2360 - Anvendelser av lineær algebra (V). Vil bli revidert 
• MAT-INF3360 - Innføring i partielle differensialligninger (H)  

 
Tabell 2 Emnematrise for studieretningen Forsikring, finans og risiko (forsikring og risiko) 

Semester Emne Emne Emne 

6. semester Utviklingssemester 
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5. semester STK3405/STK3505   

4. semester Ex. phil. STK2100* STK2130 

3. semester MAT1120 STK1110 INF2110* 

2. semester MAT1110 MEK1100 STK1100 

1. semester MAT1100 MAT-INF1100 INF1100 

 

Studieretningsemnene består av STK1110, STK2100*, STK2130 og 1 av følgende emner: 

• STK3505 (for forsikring) 

• STK3405 (for finans) 

 

Tabell 2 Emnematrise for studieretningen Forsikring, finans og risiko (finans) 

Semester Emne Emne Emne 

6. semester Utviklingssemester 

5. semester MAT2700 1/3  

4. semester MAT2400 STK2130 Ex. phil. 

3. semester MAT1120 STK1110 INF2110* 

2. semester MAT1110 MEK1100 STK1100 

1. semester MAT1100 MAT-INF1100 INF1100 

 

Studieretningsemnene består av STK1110, MAT2400, MAT2700, STK2130 og minst 1 av 
følgende emner: 

• MAT2410 

• MAT2440 (går ut og etterfølges av et emne i dynamiske systemer) 

• STK-MAT2011 

 

Tabell 2 Emnematrise for studieretningen Matematikk 

Semester Emne Emne Emne 

6. semester MAT2000 Ex. phil.  

5. semester Utviklingssemester 

4. semester MAT2400 1/7  

3. semester MAT1120 MAT1140 INF2110* 

2. semester MAT1110 MEK1100 STK1100 



 15 

1. semester MAT1100 MAT-INF1100 INF1100 

 

Studieretningsemnene består av MAT1140, MAT2400, MAT2000 og minst 1 av følgende 
emner: 

• MAT-INF3100 

• MAT-INF3360 

• Numerisk analyse* (se over) 

• Dynamiske systemer* (etterfølger etter MAT2440) 

• (Anvendt) Fourier analyse* (etterfølger etter MAT-INF2360) 

• FYS-MEK1110 

• MAT2410 

 

Tabell 2 Emnematrise for studieretningen Matematikk med et annet realfag. Forslag 
Statistikk og biologi 

Semester Emne Emne Emne 

6. semester  Biokjemi Fysiologi 

5. semester Generell kjemi Celle- og 
molekylærbiologi 

Evolusjon og genetikk 
/ INF2110* 

4. semester Ex. phil. Økologi STK2100* 

3. semester MAT1120 Evolusjon og genetikk 
/ INF2110* 

STK1110 

2. semester MAT1110 MEK1100 STK1100 

1. semester MAT1100 MAT-INF1100 INF1100 

 

 

Tabell 2 Emnematrise for studieretningen Matematikk med et annet realfag. Forslag 
Matematikk og fysikk. 

Semester Emne Emne Emne 

6. semester  ex.phil FYS2150 

5. semester  INF2110 FYS2160 

4. semester MAT2400 FYS-MEK1110 FYS2140 

3. semester MAT1120 MAT1140 FYS1120 

2. semester MAT1110 MEK1100 STK1100 

1. semester MAT1100 MAT-INF1100 INF1100 
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Detaljene rundt denne studieretningen er ikke avklart, men studieretningen ligger an til å 
bestå av minst 2 «matematikk-emner» og totalt 6 emner innen ett annet realfag. I denne 
studieretningen ivaretas utviklingssemesteret ved de 6 emnene i det «andre realfaget». 

 

Tabell 2 Emnematrise for studieretningen Mekanikk og teknologi 

Semester Emne Emne Emne 

6. semester 1/6 Ex. phil. 1/6 

5. semester Utviklingssemester 

4. semester MAT-INF3360 FYS-MEK1110 1/6 

3. semester MAT1120 MEK3220 INF2110* 

2. semester MAT1110 MEK1100 STK1100 

1. semester MAT1100 MAT-INF1100 INF1100 

 

Studieretningen består av MEK3220, MAT-INF3360, FYS-MEK1110 samt 3 av emnene 

• MEK3230 

• MEK2500 

• MEK3200 

• MAT2410 

• FYS2160 

• KJM1130 

med den føringen at minst ett av MEK3230 og MEK2500 må være med. 

 

Tabell 2 Emnematrise for studieretningen Statistikk og data science 

Semester Emne Emne Emne 

6. semester Utviklingssemester 

5. semester 1/4 1/4  

4. semester Ex. phil. STK2100*  

3. semester MAT1120 STK1110 INF2110* 

2. semester MAT1110 MEK1100 STK1100 

1. semester MAT1100 MAT-INF1100 INF1100 

 

Studieretningen består av felles kursene STK1110 og STK2100*.  Det er to spesialiseringer: 

 I spesialiseringen mot Data Science velger du INF2220, INF3100 og et ekstra kurs som 
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foreløpig er uavklart 

 I spesialiseringen statistikk velger du 2 kurs blant STK2130, STK3100, STK-MAT2011 
og MAT2400 (det siste kurset kan muligens byttes ut med et annet analyse kurs 
avhengig av hvordan disse kursene til slutt blir utformet)  

STK2100* er et nytt kurs rettet mot prediksjon og klassifikasjon, inneholdende bl.a. 
maskinlæring og metoder for analyse av store datamengder. 

Læringsutbyttebeskrivelse 
Gjennom bachelorprogrammet i Matematikk og informatikk får du bred kunnskap i 

generell matematikk og lærer å bruke matematikken i matematisk orienterte fag som 

statistikk, mekanikk og  informatikk. Du får mer avansert kompetanse enten i matematikk 

eller et anvendt fag. En viktig trend i samfunnsutviklingen består i at stadig nye 

fenomener modelleres og representeres matematisk og at slike representasjoner 

forbedrer vår forståelse av omverdenen, gjør oss i stand til å skape ny 

teknologi og danner grunnlag for beslutninger. Eksempler fra senere tid inkluderer 

modellering av fysiologiske prosesser i kroppen, prediksjon av en kundes preferanser i en 

nettbutikk og autopilot for biler. Bachelorprogrammet i Matematikk og ?? gir deg en 

helhetlig utdanning som setter deg i stand til å utvikle slike modeller og vurdere om de 

egner seg som beslutningsgrunnlag. 

 

Beskrivelse av læringsutbytte 

Kunnskaper 
En kandidat med bachelorgrad i Matematikk og ?? … 

 har en trygg forståelse av matematisk teori og minst ett anvendt fag. 

Utdyping og presisering 

o forstår at matematiske begreper og resonnementer danner en logisk arkitektur, 

som bygges opp trinnvis. 

o er fortrolig med presise definisjoner og bevis, noe som sikrer at matematisk 

kunnskap er varig og gyldig innenfor eksplisitt gitte rammer.  

o forstår og har erfaring med at stringente resonnementer har sitt opphav i ideer 

og intuisjon. 

 forstår samspillet mellom det generelle og det spesielle i matematikk, og mellom 

matematikk og andre fag.  

Utdyping og presisering 

o har erfaring med at generelle, abstrakte begreper får liv når de konkretiseres til 

spesielle situasjoner, både innen ulike deler av matematikken og innen andre  

fag som mekanikk, statistikk og matematisk informatikk. Kandidaten har også 

kunnskap om hvordan andre vitenskapers bruk av matematikk belyser 

matematisk teori.  

o Kjenner til hvordan fenomener fra ulike vitenskaper kan beskrives ved hjelp av 

felles matematiske begreper og modeller, etter en abstraksjonsprosess, og 

hvordan matematisk beskrivelse utgjør en vesentlig del av svært mange 

vitenskaper. 
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Ferdigheter 

En kandidat med bachelorgrad i Matematikk og ?? … 

 kan modellere fenomener ved hjelp av matematikk, statistikk, mekanikk og 

informatikk og analysere modellene matematisk og ved hjelp av numeriske 

beregningsteknikker .  

Utdyping og presisering 

o har erfaring med hvordan fenomener kan beskrives ved hjelp av matematiske 

modeller som utledes gjennom matematiske og naturvitenskaplige 

resonnementer. 

o kjenner til hvordan numeriske beregningsmetoder som implementeres ved 

hjelp av datamaskin kan analyseres matematisk. 

o kjenner til og har erfaring med at matematiske modeller som regel er 

idealiserte, at analysen har begrenset gyldighetsområde og at forståelse av 

modeller også krever forståelse for feilkilder og begrensninger.  

 behersker det å identifisere problemer like mye som det å løse dem.  

Utdyping og presisering 

o behersker ulike former for problemløsing som en sentral kompetanse innen 

matematiske fag. 

o har forståelse av og noe erfaring med hva som er fruktbare, faglige 

problemstillinger. 

Generell kompetanse 

En kandidat med bachelorgrad i Matematikk og ?? … 

 kan kommunisere matematiske temaer til fagfeller, eksperter fra andre disipliner og 

allmennheten og samarbeide med kolleger fra eget og andre fagfelt. 

Utdyping og presisering 

o kan diskutere og kommunisere faglige problemstillinger på forskjellige 

presisjonsnivåer basert på faglig intuisjon og helhetsforståelse. 

o har respekt og åpenhet for andre fagområder. 

o kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som 

strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske 

krav og retningslinjer. 

 forstår og kan reflektere over matematikkens utvikling, muligheter, begrensninger og 

farer både faglig og etisk. 

Utdyping og presisering 

o kjenner normer og standarder for vitenskapelig kommunikasjon og publisering, 

spesielt krav knyttet til reproduserbarhet av beregninger og eksperimenter. 

o kan holde seg faglig oppdatert. 

o kjenner grunnleggende prinsipper for kommersiell aktivitet og 

innovasjon. 
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