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FARMASØYTISK INSTITUTT
Masterprogrammet i farmasi
Farmasi er læren om legemidlers opphav, struktur, produksjon, effekt og riktig bruk.
Farmasøytisk institutt (FAI) har som mål å utdanne eksperter på legemidler som bidrar til å
løse legemiddelrelaterte utfordringer. Masterstudiet i farmasi ved FAI gir kandidatene bred
naturvitenskapelig kompetanse med fokus på legemidler. I tillegg har kandidaten en
selvstendig masteroppgave med spesialisering innenfor et farmasøytisk fagområde. Dette gjør
kandidaten godt rustet til innovasjon og forskning innenfor legemiddelområdet, inkludert
utvikling av nye legemidler. En Master i farmasi har autorisasjon som helsepersonell
(provisorfarmasøyt) med rett til å utlevere legemidler og med plikt til å gi råd/informasjon om
legemidlers effekter og korrekt bruk. Kandidaten har også nødvendig grunnlag for å få
driftskonsesjon for apotek, for å bli kvalifisert person (QP) for legemiddelproduksjon og for å
bli farmasifaglig ansvarlig i grossistvirksomhet.

Beskrivelse av læringsutbytte
En kandidat som er master i farmasi


er legemiddelekspert med inngående kunnskap om sentrale virkestoffers opphav,
syntese, isolering, strukturoppklaring og struktur-aktivitetsforhold, og om legemidlers
effekter, bruk og plass i forebygging og behandling av sykdom ut fra et individ- og
samfunnsperspektiv (autorisert helsepersonell).
Utdyping og presisering



har teknologisk kompetanse, fokus på kvalitetssikring og kan formulere, produsere og
kvalitetskontrollere legemidler.
Utdyping og presisering



kan kommunisere relevant legemiddelinformasjon til pasient/kunde og annet
helsepersonell.
Utdyping og presisering



kan gjennomføre et veiledet, selvstendig, avgrenset forsknings - og utviklingsprosjekt
relatert til farmasi i tråd med kravene for gjeldende forskningsmetodikk og etiske
standarder innen fagfeltet.
Utdyping og presisering



kan analysere ulik informasjon om legemidler og legemiddelbruk og anvende dette til
å strukturere og formulere faglige resonnementer og kan presentere evidensbasert
kunnskap til fagfeller, eksperter fra andre disipliner og allmennheten.
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Utdyping og presisering
Tilleggsinformasjon om det enkelte punktet kommer frem ved å klikke på «Utdypning og
presisering»:
Beskrivelse av læringsutbytte
En kandidat som er master i farmasi


er legemiddelekspert med inngående kunnskap om sentrale virkestoffers opphav,
syntese, isolering, strukturoppklaring og struktur-aktivitetsforhold, og om legemidlers
effekter,bruk og plass i forebygging og behandling av sykdom ut fra et individ- og
samfunnsperspektiv (autorisert helsepersonell).
Utdyping og presisering
o For å bli ekspert på legemidler er det viktig å ha et solid fundament innen kjemi,
biologi, farmakologi, farmakoterapi, legemiddelteknologi, samfunnsfarmasi og
andre fagområder beskrevet i EUs direktiv om profesjonsutdanningen
(2005/36/EC; 2013/55/EU). Utdanningen bygger på gjeldende lover og forskrifter
(Legemiddelloven, Samhandlingsreformen, Legemiddelmeldingen mm.).
o Legemiddelperspektivet er sentralt gjennom hele masterprogrammet. Kandidaten
får kunnskap om og kan vurdere legemidler til behandling av ulike sykdommer på
individ- og samfunnsnivå. Kunnskap om bivirknings- og interaksjonsproblematikk
ved legemiddelbruk er viktig med hensyn til en stadig voksende og aldrende
befolkning, der polyfarmasi er en utfordring.
o Masterstudiet i farmasi gir bred kunnskap om humanfysiologi og
sykdomsutvikling, som er nødvendig for å kunne vurdere avansert
legemiddelterapi og legemiddelhåndtering i samhandling med annet helsepersonell
og pasient.



har teknologisk kompetanse, fokus på kvalitetssikring og kan formulere, produsere og
kvalitetskontrollere legemidler.
Utdyping og presisering
o Kompetanse innenfor legemiddelformulering og -produksjon er essensiell for en
Master i farmasi. Kandidaten har fokus på kvalitetssikring i alle ledd i
produksjons- og distribusjonskjeden og i alle farmasøytiske tjenester.
o Utdanningen gir kandidatene teoretisk grunnlag for å kunne bli godkjent som
kvalifisert person (QP) for legemiddelproduksjon i henhold til gjeldende lover og
forskrifter. Godkjenning av ferdige produkter gjelder på mange nivåer fra mindre
produksjoner, f.eks. til kliniske forsøk, opp til full industriell skala.
o Kandidaten har kunnskap om sentrale legemiddelanalytiske metoder.



kan kommunisere relevant legemiddelinformasjon til pasient/kunde og annet
helsepersonell.
Utdyping og presisering
o Ferdigheter innen kommunikasjon er viktig for å møte brukernes krav til
samhandling.
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o En Master i farmasi bidrar med legemiddelkompetanse og kunnskap om riktig
legemiddelbruk på individnivå - i tverrfaglige team rundt pasienten og i samfunnet
- innen helsesektorens forvaltningsorganer og i legemiddelindustrien.
o Utdanningen gir evne til selvstendig arbeid og fokuserer på betydningen av det å
arbeide i team, både sammen med andre fra samme fagområde og tverrfaglig.



kan gjennomføre et veiledet, selvstendig, avgrenset forsknings- og utviklingsprosjekt
relatert til farmasi i tråd med kravene for gjeldende forskningsmetodikk og etiske
standarder innen fagfeltet.
Utdyping og presisering
o Masteroppgaven gir kandidaten grunnlag slik av han/hun kan bidra til
kvalitetsutvikling, innovasjon og nytenkning innen relevante fagfelt.
o Kandidaten kan drøfte farmasifaglige problemstillinger, analyser,
forskningsresultater og konklusjoner.
o Kandidaten kan avvende relevante statistiske og epidemiologiske metoder på
legemiddelrelaterte problemstillinger.
o Bred kunnskap om klinisk utprøving av legemidler med tilhørende innsamling
av og krav til dokumentasjon gir solid mulighet til videre arbeid innenfor
legemiddelrelatert innovasjon.



kan analysere ulik informasjon om legemidler og legemiddelbruk og anvende dette til
å strukturere og formulere faglige resonnementer og kan presentere dokumentert
kunnskap til fagfeller, eksperter fra andre disipliner og allmennheten.
Utdyping og presisering
o Kandidaten kan drøfte rasjonell legemiddelbruk i forhold til helseøkonomiske
prinsipper i et individ- og samfunnsperspektiv og kan bidra til optimalisering
av legemiddelbehandling for den enkelte pasient gjennom tverrfaglig
samarbeid med annet helsepersonell.
o Kandidaten kan arbeide selvstendig i tråd med lover, forskrifter og yrkesetiske
retningslinjer.
o Masterstudiet i farmasi gjør kandidaten i stand til å analysere etiske
problemstillinger innen farmasøytisk praksis og reflektere over
forskningsetiske problemstillinger innen farmasi.
o Kandidaten kan nyttiggjøre seg forskningsresultater i yrkesutøvelsen og
reflektere kritisk over egen yrkesutøvelse.
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Fysisk Institutt
Overordnet beskrivelse av FAM-programmet
Studiet gir et helhetlig bilde av naturens grunnleggende lover og prosesser gjennom teori,
eksperimenter, observasjoner, modellering, beregninger og teknologiske anvendelser. FAM tilbyr
hele bredden i fysikkfaget og danner en basis for fysikk i seg selv og for anvendelser i andre fag. Du
kan velge mellom studieretninger i fysikk, astronomi, eller meteorologi/oseanografi. Programmet
utdanner realfaglige problemstillere og problemløsere som skal drive den vitenskapelige og
teknologiske utviklingen. Studentene får en systematisk opplæring i numeriske løsningsmetoder på
datamaskin i tillegg til den tradisjonelle matematikken. FAM gir studentene mange valgmuligheter og
åpner også mot andre relevante fag som kjemi, geofag, biofag, elektronikk, material- og
nanovitenskap og medisin.

Beskrivelse av læringsutbytte
En kandidat med bachelorgrad i Fysikk, Astronomi og Meteorologi…



forstår de grunnleggende naturlovene

Dette innebærer at kandidaten…
o
o
o
o

o



har kunnskap om de grunnleggende prinsippene og lovene i naturen; utviklingen og
anvendelsen av disse lovene; og deres betydning for andre naturvitenskaper
har kunnskap om grunnleggende eksperimentelle, teoretiske, observasjonelle og
beregningsmessige metoder som brukes i fysikk, astronomi, og meteorologi/oseanografi
har kunnskap innen matematikk, statistikk og informatikk som gir grunnlag for å utvikle
dyp kunnskap innen fysikk, astronomi og meteorologi/oseanografi
har kunnskap om fysikk som anvendt fag og anvendelser innen andre fag som kjemi,
geofag, og livsvitenskap, samt astronomi, eller meteorologi/oseanografi avhengig av
studieretning
forstår de sentrale underliggende prinsippene og metodene som danner den varige
kunnskapen studentene tar med seg – uavhengig av om det dukker opp nye eksempler,
anvendelser eller metoder.

har ferdigheter til å utforske og anvende naturlovene

Dette innebærer at kandidaten…
o

mestrer fagets grunnmetoder: eksperimentelle metoder, systematiske observasjoner,
analyse av data, utvikling og testing av modeller og generalisering til teorier
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o
o
o

o
o



mestrer relevante statistiske, matematiske og beregningsmessige metoder og har
erfaringer fra anvendelser av disse på modeller og realistiske data
kan resonnere vitenskapelig og stille gode faglige spørsmål
kan utvikle og gjennomføre eksperimenter/observasjoner, anvende og utvikle
målemetoder, samt få en forståelse for bruk av avanserte infrastrukturer som blir brukt i
forskning og utvikling
kan implementere og anvende numeriske metoder med datamaskin som en integrert del
av faget
kjenner arbeidsformer og arbeidsprosesser brukt i forskning gjennom deltagelse i
forskning og innovasjon gjennom studiet

har en faglig basis for tverrfaglig arbeid og til å møte fremtidens utfordringer

Dette innebærer at kandidaten…
o
o
o
o


har innsikt og kunnskaper fra andre fag enn kjernefagene i FAM
kan sette seg inn i hovedproblemstillinger i andre disipliner
har erfaringer med å arbeide på tverrfaglige problemstillinger
har forståelse for andre fagdisipliners egenart

utvikler profesjonell kompetanse gjennom arbeid med faget

Dette innebærer at kandidaten…
o
o
o
o
o



kan kommunisere profesjonelt, skriftlig og muntlig, og har erfaring fra dette i fag,
arbeidsformer og evalueringsformer gjennom studiet
kan arbeide individuelt og i grupper og har erfaring fra dette gjennom hele studiet
utvikler faglig modenhet og selvstendighet
kan arbeide i og lede prosjekter og har erfaring fra faglig prosjektarbeid i studiet
utvikler en faglig intuisjon og helhetsforståelse som gjør det mulig å presentere og
diskutere faglige problemstillinger, resultater og usikkerheter

har verdier og holdninger som gir grunnlag for en forsvarlig utvikling og anvendelse av faget

Dette innebærer at kandidaten…
o
o
o
o
o
o

har et positivt syn på læring
har rammer som danner grunnlag for livslang læring
har forståelse for verdien av grunnforskning og anvendt forskning
har forståelse for etiske aspekter ved rollen som fagperson, ved faget og dets
anvendelser
kjenner vitenskapens kultur for kunnskapsdeling
kjenner prinsipper for kommersiell aktivitet og innovasjon
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Bachelorprogrammet i elektronikk,
informatikk og teknologi (ELITE)
Utkast 3 – 06.05.2015

Elektronikk og informatikk er sentrale bærebjelker i naturvitenskap, teknikk og teknologi og dette
studiet vil gi deg et solid grunnlag for å gå inn i viktige roller i samfunnet innen forsking, utvikling,
undervisning og tjenesteytende næring. Programmerbar og intelligent elektronikk er i økende grad
en del av vår hverdag og styrer stadig flere av de tingene vi bruker. Vil du vite hvordan din
smarttelefon (og også elektronikken i kjøleskapet, bankkortet, GPS-en, osv.) er bygget, satt sammen
og programmert fra bunnen av? Eller helt i den andre enden av skalaen; detektorsystemer på store
partikkel-akseleratorer på CERN, avanserte medisinske avbildningssystemer eller styrings- og
kommunikasjonssystemer for raketter og satellitter? Vil du utvikle ny teknologi og designe nye
målesystemer? Uansett er dette programmet for deg! Studiet tilbyr forskningsnær utdanning og vil gi
deg faglig innsikt og trene dine analytiske evner slik at du er i stand til å gi betydelige bidrag innen
forsking og innovasjon, samt alle teknologi-tunge samfunnsområder, slik som energi og miljø,
medisin og helse, IKT, transport, matindustri og forvaltning. Bachelorprogrammet gir bred
kompetanse og kvalifiserer deg for flere alternative masterretninger.

Beskrivelse av læringsutbytte
En kandidat med bachelorgrad i elektronikk, informatikk og teknologi:


Har grunnleggende kunnskap om fysikk, informatikk og matematikk
Dette innebærer at kandidaten:
o
o
o
o
o



Har kjennskap til hvordan digital og analog teknologi er basert på basal fysikk og
informatikk
Har grunnleggende innsikt I fysikken som ligger til grunn for avanserte sensor- og
styringssystemer
Kjenner til fysiske egenskaper ved halvledermaterialer og framtidige teknologier og
materialer for integrerte kretser
Har kjennskap til programmering på forskjellige plattformer og til ulike formål
Har kjennskap til matematiske metoder og det matematiske språket for å kunne
forstå fysikk og beskrive naturvitenskapelige fenomener

Har grunnleggende kunnskap om analoge og digitale elektroniske komponenter og kretser
Dette innebærer at kandidaten:
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o
o
o


Har de grunnleggende kunnskapene og ferdighetene som kreves for å konstruere,
simulere og analysere elektroniske kretser og systemer
Forstår prinsippene I elektroniske kretser og systemer og kan gjøre feilsøking
Forstår hvordan de sentrale delene av en datamaskin er bygd opp

Kan bruke matematiske verktøy til analytisk og numerisk modellering
Dette innebærer at kandidaten:
o
o



Kan modellere og analysere elektronikk og andre fysiske systemer
Har innsikt i statistikk for hypotesetesting og analyse av data

Kan lese og skrive programkode og forstå virkemåten av et dataprogram
Dette innebærer at kandidaten:
o
o
o



Behersker metoder for å utforme og utvikle store datasystemer
Kan bruke aktuell programvare som verktøy for utvikling av algoritmer og
programsystemer
Kjenner til hvordan basis programvare og operativsystemer fungerer og kan utnytte
denne kunnskapen til å lære andre programvarer og operativsystemer

Utvikler profesjonell kompetanse i løpet av studiet
Dette innebærer at kandidaten:
o
o

Har erfaring med å utarbeide skriftlige rapporter
Kan kommunisere faglige temaer på en profesjonell måte, både muntlig og skriftlig til
fagfeller, eksperter fra andre disipliner og allmennheten
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Institutt for biovitenskap
Bachelorprogrammet i biovitenskap
Forskningen og undervisningen ved Institutt for biovitenskap (IBV) har som mål å forstå
biologiske prosesser og systemer, fra molekyler og celler til populasjoner og økosystemer.
Bachelorstudiet ved IBV er derfor for deg som vil lære mer om livets utvikling,
sammenhengene i naturen og hvordan celler og organismer fungerer. Bachelorprogrammet gir
en bred grunnutdannelse med dyp realfaglig forankring, som et felles fundament for
spesialisering i ulike retninger på masternivå. Det er bare i lys av evolusjon at brikkene i
livets puslespill kan falle på plass, og evolusjon har en sentral plass i undervisning og
forskning ved instituttet. Et annet hovedområde er flyten av informasjon i biologiske systemer,
med DNA som bærer av informasjon gjennom generasjoner, og fra DNA til RNA og videre til
proteiner inne i enkeltceller.

Beskrivelse av læringsutbytte
En kandidat med bachelorgrad i biovitenskap …


forstår de fysiske, kjemiske og biologiske grunnprinsippene for liv på alle nivåer; fra
molekyler til økosystemer – via celler, organismer og populasjoner
Utdyping og presisering



forstår evolusjonsprosessenes grunnleggende rolle for livets utvikling, mangfoldet av
organismer, slektskapet mellom dem og deres miljøtilpasninger.
Utdyping og presisering



har kunnskap og ferdigheter som er nødvendige for å studere biologiske systemer i
laboratoriet og i naturen
Utdyping og presisering



kan anvende statistiske resonnementer og numeriske beregningsmetoder for å
analysere biologiske data og modellere biologiske systemer
Utdyping og presisering



kan definere relevante faglige problemstillinger og foreslå hvordan disse kan studeres
gjennom testbare hypoteser
Utdyping og presisering



kan kombinere kunnskap fra ulike fagområder for å oppnå ny innsikt
Utdyping og presisering



kan kommunisere biovitenskapelige temaer til fagfeller, eksperter fra andre disipliner
og allmennheten
Utdyping og presisering
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Tilleggsinformasjon om det enkelte punktet kommer frem ved å klikke på
«Utdyping og presisering»:

Beskrivelse av læringsutbytte
En kandidat med bachelorgrad i biovitenskap …


forstår de fysiske, kjemiske og biologiske grunnprinsippene for liv på alle nivåer; fra
molekyler til økosystemer – via celler, organismer og populasjoner
Utdyping og presisering
o Moderne biologi er solid forankret i de basale realfagene, særlig fysikk og
kjemi.
o Matematiske ferdigheter er nødvendig for forståelsen av fysikk og kjemi, men
også for biologiske fagfelt som genetikk og populasjonsdynamikk.
o Liv er organisert i hierarkiske nivåer, slik at det ofte er mulig å forklare et
komplekst fenomen på ett organisasjonsnivå gjennom enklere mekanismer på
et underliggende.



forstår evolusjonsprosessenes grunnleggende rolle for livets utvikling, mangfoldet av
organismer, slektskapet mellom dem og deres miljøtilpasninger
Utdyping og presisering
o Moderne evolusjonsbiologi forklarer seleksjon og tilpasning gjennom
populasjonsgenetiske prinsipper, med DNA som den underliggende bærer av
nedarvbar informasjon.
o Studiet gir forståelse av organismers tilpasning til – og virkning på – det
fysiske og kjemiske miljøet
o Studiet gir forståelse av vekselvirkningene mellom forskjellige biologiske
systemer, for eksempel mellom ulike celler i flercellete organismer,
interaksjoner mellom vert og mikrober eller mellom populasjoner i et
økosystem.



har kunnskap og ferdigheter som er nødvendige for å studere biologiske systemer i
laboratoriet og i naturen
Utdyping og presisering
o Ferdighetene spenner fra grunnleggende laboratorieteknikker til praktisk
feltbiologi, og inkluderer også basal kunnskap om mangfoldet av arter og
økosystemer.
o Risikovurdering (HMS) er en integrert del av opplæringen, slik at en kan
arbeide effektivt og sikkert både i laboratoriet og i felt.



kan anvende statistiske resonnementer og numeriske beregningsmetoder for å
analysere biologiske data og modellere biologiske systemer
Utdyping og presisering
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o Profesjonell behandling av biologiske data forutsetter ferdigheter i statistikk og
informatikk. I økende grad benytter biologisk forskning beregningstunge
analysemetoder på store datamengder fra sekvensering, bildebehandling,
fjernmåling etc.
o Programmering og beregningsorienterte prosjekter er en integrert del av
studieløpet.



kan definere relevante faglige problemstillinger og foreslå hvordan disse kan studeres
gjennom testbare hypoteser
Utdyping og presisering
o Studiet gir en helhetsforståelse som gjør en i stand til å sammenstille
informasjon fra forskjellige kilder for å beskrive et biologisk fenomen, og til å
gjøre prediksjoner som kan undersøkes ved eksperimenter eller
observasjonsstudier.
o Fordi evolusjon er uløselig koplet til variasjon, vil det alltid være variasjon i
biologiske systemer. Statistikk er derfor et viktig verktøy for undersøkelser av
biologisk fenomener.
o Presentasjon og diskusjon av aktuelle forskningsprosjekter er en integrert del
av studiet.



kan kombinere kunnskap fra ulike fagområder for å oppnå ny innsikt
Utdyping og presisering
o Systematisk trening i å kombinere kunnskap gir ny og bedre innsikt i eget
fagområde. Denne evnen til kunnskapstilegnelse vil gjøre det lettere å holde
seg faglig oppdatert samt å sette seg inn i helt nye fagområder.



kan kommunisere biovitenskapelige temaer til fagfeller, eksperter fra andre disipliner
og allmennheten
Utdyping og presisering
o Studiet utvikler faglig intuisjon og helhetsforståelse, slik at en kan diskutere og
kommunisere biologifaglige problemstillinger på forskjellige presisjonsnivåer.
Trening i presentasjonsteknikk er en integrert del av studiet.
o Trygghet på egen fagkunnskap og evne til å kommunisere denne er nødvendig
for konstruktiv deltagelse i tverrfaglig samarbeid.
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Institutt for geofag
Generell beskrivelse av bachelorprogrammet i Geofag: geologi, geofysikk og geografi
Geofag omfatter studiet av jorden som planet i solsystemet, jordens struktur og utviklingshistorie fra
kjerne til atmosfære. Instituttet dekker hele bredden fra prosesser i jordens indre til prosesser i
jordskorpen, i hydrosfæren, i atmosfæren og i biosfæren – og vekselvirkningen mellom disse.
Bachelorprogrammet vårt tilbyr en bred grunnutdannelse innen geofag og realfag, og bidrar derfor til
forståelse av komplekse samfunnsmessige utfordringer innen energi, ressurser, klima og miljø.
Dybden i grunnutdannelsen danner så et felles fundament for spesialisering i ulike retninger på
masternivå. Observasjoner i felt, laboratoriearbeid, eksperimenter og matematiske modeller er alle
viktige deler av den moderne geovitenskap.

En kandidat med bachelorgrad i geofag….








forstår de fysiske, kjemiske og mekaniske grunnprinsippene for jorden på alle nivåer
fra grunnstoffer til planetsystemet via bergarter, geologiske og geofysiske prosesser
og samspill mellom de indre og ytre av jordens sfærer.
forstår geologiske og geofysiske prosessers grunnleggende rolle for
landskapsutvikling, mangfold av naturfarer og innflytelse på systemet jorden og
menneskene.
har kunnskap og ferdigheter som er nødvendige for å studere geofaglige
problemstillinger i teori, i laboratoriet og i naturen.
har kunnskap innen datainnsamling, numerisk behandling og bruk av romlige verktøy
for å analysere geovitenskapelige data og modellere geovitenskapelige systemer.
kan definere relevante faglige problemstillinger, analysere, diskutere og evaluere
løsninger.
kan kombinere kunnskap fra ulike fagområder.
kan kommunisere geovitenskapelige temaer/problem til fagfeller og eksperter fra
andre disipliner samt allmennheten.

Med utdypning:
En kandidat med bachelorgrad i geofag….


forstår de fysiske, kjemiske og mekaniske grunnprinsippene for jorden på alle nivåer
fra grunnstoffer til planetsystemet via bergarter, geologiske og geofysiske prosesser
og samspill mellom de indre og ytre av jordens sfærer.

Mer…
o Moderne geofag er solid forankret i de basale realfagene, særlig fysikk
og kjemi.
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o Matematiske ferdigheter er nødvendig for forståelsen av fysikk og
kjemi, men også for geovitenskapelige fagfelt som landskapsutvikling
og manteldynamikk.



forstår geologiske og geofysiske prosessers grunnleggende rolle for
landskapsutvikling, mangfold av naturfarer og innflytelse på systemet jorden og
menneskene.

Mer…
o Studiet gir kunnskap om prosesser i jordens indre som bygger opp
jordoverflaten og av klimastyrte prosesser som bryter ned
jordoverflaten. Dette er viktige elementer for å forstå
landskapsutviklingen.
o Vi trenger grunnleggende geofaglig kunnskap for å forstå hvilke
naturfarer (flom, skred, jordskjelv, vulkanutbrudd, etc.) vi står overfor
og hvordan vi kan sikre oss mot disse er.


har kunnskap og ferdigheter som er nødvendige for å studere geofaglige
problemstillinger i teori, i laboratoriet og i naturen.

Mer…
o Ferdighetene spenner fra grunnleggende laboratorieteknikker til
praktisk geofag i felt, og inkluderer for eksempel kunnskap om
bergarter og mineraler, breer og elver.
o Risikovurdering (HMS) er en integrert del av opplæringen, slik at en
kan arbeide effektivt og sikkert både i laboratoriet og i felt.


har kunnskap innen datainnsamling, numerisk behandling og bruk av romlige verktøy
for å analysere geovitenskapelige data og modellere geovitenskapelige systemer.

Mer…
o Profesjonell behandling av geofaglige data forutsetter ferdigheter i
statistikk og informatikk. I økende grad benytter geofaglig forskning
beregningstunge analysemetoder på store datamengder fra geofysiske
målinger, bildebehandling, fjernmåling etc.
o Programmering og beregningsorienterte prosjekter er en integrert del
av studieløpet.


kan definere relevante faglige problemstillinger, analysere, diskutere og evaluere
løsninger.

Mer…
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o Studiet gir en helhetsforståelse som gjør en i stand til å sammenstille
informasjon fra forskjellige kilder for å beskrive et geofaglig fenomen,
og til å utvikle modeller som kan undersøkes ved eksperimenter eller
observasjonsstudier.
o Presentasjon og diskusjon av aktuelle forskningsprosjekter er en
integrert del av studiet.


kan kombinere kunnskap fra ulike fagområder for å oppnå ny innsikt.

Mer…
o
o
o



I løpet av studiet vil det utvikles evne til å reflektere over sentrale, etiske og
vitenskapelige problemstillinger knyttet til eget og andres arbeid.
Ved å kunne arbeide selvstendig, men også i tverrfaglige team, vil
interessante aspekter ved aktuelle problemstillinger belyses.
Studiet gir en evne til å tenke analytisk, og til å se helheter og
sammenhenger mellom ulike deler av geofagene.

kan kommunisere geovitenskapelige temaer/problemer til fagfeller og eksperter fra
andre disipliner samt allmennheten.

Mer…
o Studiet utvikler faglig intuisjon og helhetsforståelse, slik at en kan
diskutere og kommunisere geofaglige problemstillinger på forskjellige
presisjonsnivåer. Trening i presentasjonsteknikk er en integrert del av
studiet.
o Trygghet på egen fagkunnskap og evne til å kommunisere denne er
nødvendig for konstruktiv deltagelse i tverrfaglig samarbeid.
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Institutt for informatikk
Læringsmål for en helhetlig Bachelor i
Informatikk: Programmering og systemarkitektur (PROSA)
Versjon: 0,71, 4. mai 2015
Dette programmet er en revisjon og modernisering av programmet Informatikk:
Programmering og nettverk. Hovedforandringene er noe mer vekt på utvikling av store og
komplekse datasystemer, på systemarkitektur, på sikkerhet og på samarbeid. Det er mulig at
dette kan føre til at flere emner blir obligatoriske, som igjen vil føre til mindre valgfrihet og
færre muligheter til å ta spesialiseringsemner eller breddeemner.
Opptakskrav fra videregående skole: R1
Overordnet mål:
Du er en verdifull deltager i grupper som utvikler store datasystemer.
Læringsutbytte kunnskaper:
Du innehar varige faglige kunnskaper om programvares, datamaskiners og datanetts
oppbygging, virkemåte og sikkerhet.
Du innehar varige faglige kunnskaper om hvordan store datasystemer modelleres,
programmeres, valideres og vedlikeholdes.
Du kjenner datateknologiens muligheter og begrensninger.
Du har gode kunnskaper om datasystemers rolle i bedrifter og samfunn.
Du kjenner til teori om gruppe- og prosjektarbeid i forbindelse med utvikling av datasystemer
Du har noe dybdekunnskaper innen eget valgt delområde av informatikk eller du har gode
kunnskaper innen et tilgrensende eller anvendt fagområde.
Læringsutbytte ferdigheter:
Du kan utvikle og programmere middels store datasystemer.
Du kan lage effektive og sikre programmer og programmer av god kvalitet.
Du behersker å lese og forstå relevant fagstoff og sette deg inn i nye aspekter av faget.
Du kan bruke aktuell programvare som verktøy, og lett lære deg å bruke nye verktøy.
Du behersker å sette deg inn i en problemstilling innen et anvendelsesområde og du kan
rådgi systemeiere om hva og hvordan oppgaver bør løses i et datasystem.
Du kan arbeide med systemutvikling både selvstendig og i grupper og du kan -- etter noe
videre opplæring (f.eks. en master) og praksis -- lede slike grupper.
Læringsutbytte generell kompetanse:
Du kan reflektere over sentrale etiske, samfunnsmessige og faglige problemstillinger i
forhold til eget og andres arbeid.
Du kjenner til teori om gruppearbeid, kan arbeide i grupper, og du kan lære deg å lede en
gruppe.
Enda mer detaljerte faglige mål:
Generell bemerkning: Noen fagområder er delt inn i bredde (som alle må kunne) og dybde /
spesialisering. Det er klart at en del spesialisering kan skje ved at noen av bredde-temaene
studeres grundigere (det er vanskelig å beskrive dybden/grundigheten i målene helt
nøyaktig).
Om Systemutvikling og programmering:
Vet hvilke typer metoder og verktøy som brukes ved utvikling og vedlikehold av store
programsystemer, og kan bruke minst ett sett av slike: iterativ-, smidig uvikling, integrert
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programutviklingsverktøy, versjonskontrollverktøy, byggeverktøy, testverktøy.
Kan arbeide i grupper og i prosjekter. Kan teorien bak prosjekteringsverktøy og kan arbeide
med minst et slikt. Kjenner til teorien bak gruppearbeid og gruppedynamikk. Kjenner til
utviklingsprosesser i bedrifter.
Kan modellere store datasystemer ved hjelp av minst et verktøy/metode og kjenner til andre
verktøy/metoder.
Kjenner til metoder for – og kan selv utføre - testing og validering av programmer. Kjenner til
formelle spesifikasjoner og verifikasjon.
Har grundig kjennskap til og har programmert noen store programmer i minst ett språk som
brukes i utvikling av store programsystemer, f.eks. Java.
Kan programmere og vite forskjell på forskjellige typer av programmeringsspråk og verktøy,
og når en bør bruke hvilke typer språk og hvilke verktøy.
Kjenner til noen andre programmeringsspråk, og kan lage enkle programmer i minst ett
annet programmeringsspråk (i tillegg til C/assembler og Java), f.eks. Javascript.
Kan modellere og programmere med abstraksjon, innkapsling og modularisering.
Kan programmere objektorientert
Kan programmere med mange kjente og dels avanserte datastrukturer og algoritmer
Kan sette seg inn i nye datastrukturer og nye algoritmer
Beherske grunnlegende prinsipper for parallelle programmer
Skjønner muligheter og begrensninger ved bruk av datasystemer.
Skjønner hvordan datasystemer samvirker med sine omgivelser.
Dybdekunnskap:
Har en god forståelse for forskjellige programvarearkitekturer, vite når de forskjellige
arkitekturer bør brukes og kan programmere med flere slike arkitekturer.
Kjenner til forskjellige typer programmeringsspråk, og kan lage enkle programmer i noen
språk av forskjellig type.
Kjenner noe til formelle spesifikasjoner, verifikasjon og teknikker for validering
Datamaskinarkitektur:
Vet hvordan et OS er bygget opp og hvordan det virker.
Kan programmere deler av et OS.
Skjønner hvordan datamaskiner er bygget opp (datamaskinarkitektur), og vite hva som gjør
at
programmer kan bli effektive
Kan programmere med parallelle prosesser (separate minneområder) og med tråder (felles
minne)
Kan programmer for datamaskiner med mange kjerner.
Kan lage enkle programmer i assembler og kjenner til maskinkode.
Forstår boolsk algebra og ”bits & byte”
Skjønner minnehierarkiet og virkningen til cache.
Vet litt om maskinvare og Moores lov
Kjenner til halvlederteknologi og begrensningene med pris, varmeutvikling og kretsstørrelse.
Dybedkunnskap:
Har grundig kjennskap til arkitekturer for stor datakraft og lagring ved hjelp av mange
datamaskiner (sky-teknologi).
Datakommunikasjon og distribuerte systemer:
Har grundig kjennskap til datakommunikasjon og mellomvare.
Kan programmere en distribuert applikasjon.
Skjønner web-programmering, og kan selv programmere enkle web-applikasjoner.
Skjønner hvordan Internett av ting er bygget opp og fungerer.
Skjønner hvordan programvare skal bygges for å kunne kjøre på fleksible
datamaskinressurser
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Skjønner de viktigste datakommunikasjonsprotokollene, og kan bruke noen av disse i sine
programmer.
Skjønner trådløs og trådbasert kommunikasjon
Dybedkunnskap:
Skjønner hvordan mellomvare skal bygges for å lage fleksible datamaskinressurser.
Kan modellere distribuerte systemer på et høyt abstraksjonsnivå
Kan analysere og resonere omkring egenskapene til distribuerte systemer
Forstår hvordan mange datamaskiner kan kobles sammen for å tilby kraftige og fleksible
datamaskinressurser
Sikkerhet:
God kjennskap til grunnleggende begreper i informasjonssikkerhet.
Kan hovedaspekter for systemsikkerhet og nettverkssikkerhet.
Kan anvende prinsipper for sikker programvareutvikling for å unngå sikkerhetssårbarheter.
Forstår noen sentrale kryptografiske mekanismer og metoder og vet hvordan de anvendes.
Kjenner til grunnleggende elementer av sikkerhetshåndtering i organisasjoner.
Kjenner til identitets- og tilgangshåndtering (Identity and Access Management)
Kjenner til enkel sikkerhetsrisikoanalyse
Kjenner verktøy og metoder for sårbarhetsanalyse
Fordypning:
Kan anvende metoder for systemsikkerhet og nettverkssikkerhet.
Forstår teorien bak kryptografiske mekanismer og metoder og vet hvordan den anvendes.
Store (distribuerte) datamengder:
Basis: Kan modellere og realisere databaser for et gitt anvendelsesområde.
Kan formulere ikketrivielle spørringer mot relasjonsdatabaser i spørrespråket SQL.
Kjenner til hvordan man kan programmere med databaser.
Fordypning:
Skjønner databasesystemers oppbygging og virkemåte.
Forstår de grunnleggende prinsippene for transaksjonshåndtering og har kjennskap til hva
slags typer transaksjonshåndtering moderne databasesystemer tilbyr.
Kjenner til alternative databasemodeller og deres anvendelsesområder.
Kan modellere, programmere og bruke semantiske teknologier for å løse utfordringer innen
webutvikling, dataintegrasjon, dataoverføring og håndtering av store datamengder.
Teori:
Kjenner noe av det teoretiske fundamentet for databehandling:
Basis:
Kan anvende grunnleggende matematiske strukturer, som mengder, grafer og regulære
uttrykk.
Kan formulere boolske uttrykk.
Forstår grunnleggende førsteordens logikk.
Forstår stor O-notasjon og hva det vil si at algoritmer er effektive.
Fordypning:
Forstår hva NP-kompletthet og uavgjørbarhet innebærer.
Vet hva en Turingmaskin er og kjenner til stoppeproblemet.
Sosiale aspekter:
Har et aktivt forhold til at datasystemer påvirker folks hverdag.
Har forståelse for sosiale og etiske problemstillinger ved utvikling av systemer og
programvare.
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Vet at bruk av datasystemer reguleres av lover, regler og avtaler, og kjenner til noen slike
avtaler og kan finne frem til relevante lover, regler og avtaler.

Bachelorprogrammet Informatikk: Design, bruk,
interaksjon
Dette studiet passer for deg som ønsker å utvikle IT-løsninger i samarbeid med de som skal
bruke dem. I studiet lærer du om hele utviklingsprosessen, fra design til programmering,
implementering og bruk. Du kan velge å satse på en eller flere deler av utviklingsprosessen:
de tekniske sidene og/eller de sidene der menneskene er viktigere og der du trenger kunnskap
om samfunn og kultur. Uansett bør du være interessert i å lage løsninger som forbedrer folks
hverdag og som møter brukernes behov og forventninger. Vi jobber derfor mye utenfor laben,
og vi møter brukerne på deres hjemmebane.
Studiet fokuserer på samspillet mellom brukere og IT: på skolen, på jobben, i fritiden og
hjemme. Vi er opptatt av å forstå hvilken effekt IT-løsningene vi lager har i praksis, og ser
både på hvordan løsningene påvirker samfunnet (skolen, jobben osv.) og hvordan vi som
individer påvirkes. Vi kan ikke si om en IT-løsning er god før den brukes i praksis.

Beskrivelse av læringsutbytte (5-7 hovedpunkter med underpunkter)
En kandidat med bachelorgrad i Informatikk: Design, bruk, interaksjon …
• Forstår sentrale begreper innenfor design, bruk og interaksjon med IT-løsninger
Dette innebærer at kandidaten …
o Har solide kunnskaper om prinsipper for brukermedvirkning
o Har god kjennskap til arbeidsformer innen interaksjonsdesign
o Kjenner til prinsipper og lovverk knyttet til universell utforming
o Kan diskutere samspillet mellom mennesker og IT på alle nivåer: individ, organisasjon og
samfunn
Dette innebærer at kandidaten …
o Forstår samspillet mellom enkeltmennesker og IT
o Forstår samspillet mellom mennesker understøttet av IT
o Forstår hvilken rolle IT spiller i samfunnet
o Kan analysere hvordan IT påvirker individ, organisasjon og samfunn – og omvendt
o Kjenner til lover og regelverk som påvirker design og bruk av IT som for eksempel regler
for arbeidsmiljø og personvern
o Kan utvikle IT-løsninger som er brukbare og effektive fra første stund og over tid
Dette innebærer at kandidaten …
o Kan undersøke og analysere IT-bruk og identifisere brukeres behov og ønsker som
bakgrunn for forbedringer, alternativer og nye muligheter
o Kan bruke metoder for å samarbeide med brukere om å utforme IT-løsninger
o Kan kombinere kunnskap om brukernes behov med muligheter og begrensninger i IT
o Kan analysere hvordan IT inngår i større tekniske og sosiale systemer
o Kan ivareta brukernes behov i IT-prosjekter basert på kunnskap om deres behov og en
kritisk vurdering av brukssituasjonen
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Dette innebærer at kandidaten …
o Kan jobbe metodisk og langsiktig, individuelt og i samarbeid med andre
o Kan kommunisere eget arbeid skriftlig og muntlig på en god måte
o Kan anlegge et selvstendig og kritisk blikk på eget og andres arbeid, og kan skape og
gjenkjenne velbegrunnet argumentasjon for egen faglig posisjon

Bachelorprogrammet i Informatikk: Språkteknologi
Språkteknologi spiller en stadig voksende rolle i samfunnet vi lever i. Applikasjoner hvor
språkteknologi utgjør de største delene, har blitt allemannseie, som i Google Translate og
Apple's SIRI. Samtidig er språkteknologi en viktig komponent i mange andre applikasjoner,
som i søketeknologi; ulike typer informasjonssystemer, for eksempel i helsesektoren;
utvikling av nettapplikasjoner; ulike typer mobile applikasjoner; analyse av data og
brukeratferd på internett; etterretning; samfunnsforskning, osv. I utviklingen av denne typen
applikasjoner trengs kompetanse både innen informatikk og de språkene vi mennesker
snakker og skriver. Særlig trengs kompetanse innen metoder og teknikker for behandling av
språklige data informatisk. For å utvikle og vedlikeholde systemer med språklige
komponenter trengs personer som har en tverrfaglig kompetanse med kunnskaper om språk
og kunnskaper og ferdigheter i informatikk, generelt, og språkteknologi spesielt.

Beskrivelse av læringsutbytte
En kandidat med bachelorgrad i Informatikk: Språkteknologi…
• forstår de grunnleggende prinsippene for elektronisk databehandling, algoritmer og
programmering
• har kunnskaper om menneskers språk og deres oppbygning
• kjenner mulighetene for å få datamaskiner til å forstå menneskers språk
• kan programmere
• behersker sentrale algoritmer i språkteknologi og kan programmere og anvende dem
• kan se en problemstilling fra et tverrfaglig perspektiv
• forstår datateknologiens og språkteknologiens muligheter, farer og begrensninger

Utdypninger
• forstår de grunnleggende prinsippene for elektronisk databehandling, algoritmer og
programmering
Utdypning og presisering
o <samordnes med andre IFI-program>
• har kunnskaper om menneskers språk og deres oppbygning
Utdypning og presisering
Du velger enten å studere et språk nærmere eller du studerer lingvistikk (=allmenn
språkvitenskap)
o Hvis du velger å studere et enkeltspråk vil du…
- få bedre praktiske ferdigheter i språket.
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- få teoretiske kunnskaper om dette språkets oppbygning og grammatiske struktur.
o Hvis du velger å studere lingvistikk vil du…
- få en dypere forståelse av språks struktur på tvers av forskjellige språk
o Uansett hva du velger vil du…
- få en forståelse av kompleksiteten til naturlige språk.
- kjenne til hva et språks leksikon og syntaktiske struktur er.
- ha grunnleggende kunnskaper om ordklasser, morfologi, ordsemantikk, setningsstruktur og
setningssemantikk.
- kunne analysere språklig materiale.
- kjenner mulighetene for å få datamaskiner til å forstå menneskers språk
Utdypning og presisering
Dette innebærer at du vil…
o kjenne til hva språkteknologi kan brukes til, som maskinoversettelse, dialogsystemer,
søkemotorer, med mer.
o få en forståelse av flertydighet som en grunnleggende egenskap ved menneskers språk.
o ha kunnskaper om de mest sentrale regelbaserte modeller og metoder for
språkteknologiske oppgaver, som: formell språkteori, automatateori og algoritmer for
syntaktisk og semantisk analyse.
o ha kunnskaper om data-drevne metoder og anvendelser av maskinlæring, som n-gram og
HMM-modellering, klassifikasjon og vektorrommodeller.
• kan programmere
Utdypning og presisering
o <samordnes med andre IFI-program>
• behersker sentrale algoritmer i språkteknologi og kan programmere og anvende dem
Utdypning og presisering
Dette innebærer at du…
o kan programmere algoritmer for oppgaver som syntaktisk analyse.
o kjenner til og kan anvende verktøy for vanlige språkteknologiske oppgaver, som
lemmatisering, tokenisering, ordklasse-tagging, og syntaktisk parsing – i tillegg til ressurser
som: leksika og korpora.
o kan vurdere hvilke språkteknologiske verktøy som er hensiktsmessige for å løse en gitt
oppgave.
o kan lære deg å bruke nye verktøy.
• kan se en problemstilling fra et tverrfaglig perspektiv
Utdypning og presisering
Dette innebærer at du…
o kjenner til hvordan språkteknologi bygger på informatikk og lingvistikk, og hvordan disse
anvendes innen språkteknologi.
o kjenner til hvordan språkteknologi i tillegg grenser opp mot logikk, maskinlæring og
statistikk.
2
o kjenner til hvordan språkteknologi passer inn i det bredere fagfeltet kunstig intelligens.
o kjenner til språkteknologiens historie.
• forstår datateknologiens og språkteknologiens muligheter, farer og begrensninger
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Utdypning og presisering
Dette innebærer at du…
o kjenner til at det finnes formaliserte problemstillinger som ikke kan løses av datamaskiner
fordi de er uløselige eller for ressurskrevende.
o kjenner til at det kan være utfordrende å formalisere våre kunnskaper og ferdigheter slik at
de kan utføres av en datamaskin.
o kjenner til hva språkteknologi kan brukes til, som maskinoversettelse, dialogsystemer,
søkemotorer, med mer.
o kan vurdere juridiske og etiske sider ved ditt arbeid, særlig knyttet til personvern, og du
kan sørge for at ditt arbeid er lovlig og etiske forsvarlig.

Informatikk:Robotikk og intelligente systemer (bachelor)
Legg til moderat reklame her
Studieprogrammet har fokus på robotikksystemer og innebygde systemer, og spesielt
hvordan man kan gjøre slike systemer mer intelligente og adaptive ved hjelp av
programmering, maskinlæring og andre informatikkbaserte metoder. Programmet vil med
dette dekke kompetansebehov i dagens industri, der det er stor etterspørsel for
kandidater med bakgrunn i FPGA og innebygde systemer, samtidig som man ser til
kommende arbeidsplasser og innovasjon innen intelligente systemer og robotikk. Studiet
skal utdanne teknologer som behersker praktiske implementasjoner, men som samtidig
er sterke på teori.

Beskrivelse av læringsutbytte
NB! Her er teksten fremdeles relativt faglig, og er ikke spesielt tilpasset VGS-nivå eller
websider.
En kandidat med bachelorgrad i informatikk:robotikk og intelligente systemer ...




Har grunnleggende kunnskap innen programmering, elektronikk, digital teknologi
og matematikk
Dette innebærer at kandidaten har ...
o Kunnskap om programmering og algoritmer
o Kunnskap om elektronikk og sensorer som danner grunnlaget for
maskinsansing
o Kunnskap om digital teknologi som danner grunnlaget for å konstruere
datamaskiner og innebygde systemer
o Kunnskap om matematikk nødvendig for elektronikk, programmering og
robotikk
Har kunnskap om hvordan datamaskiner, innebygde systemer og roboter
fungerer og hvordan disse kan forstå og tilpasse seg verden
Dette innebærer at kandidaten har …
o Kunskap om prinsipper innen datamaskinarkitektur og digitale systemer
o Kunnskap om styring og analyse av robotikksystemer
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o









Kunnskap om hvordan maskiner kan tolke omgivelser, handle intelligent
og tilpasse seg
Kan analysere og modellere systemer som inneholder både programvare,
maskinvare og mekanikk
Dette innebærer at kandidaten kan ...
o Modellere og abstrahere, og bruke analytiske og beregningsbaserte
metoder og programvare for å forutse oppførsel og ytelse
o Teste og feilsøke program- og maskinvaresystemer på forskjellige nivåer
Kan konstruere systemer som inneholder både programvare, maskinvare og
mekanikk
Dette innebærer at kandidaten kan …
o Programmere og kontrollere et robotikksystem
o Implementere systemer som integrerer forskjellige programvare- og
maskinvareteknologier (slik som mikroprosessorer, digital logikk og
mekatroniske komponenter)
o Programmere i forskjellige språk til forskjellige anvendelser, og skrive
programkode som skal kunne brukes av andre
o Jobbe eksperimentelt med elektroniske og mekaniske systemer, og kjenne
til HMS-aspekter
Kan tenke helhetlig rundt og kommunisere en idé eller et produkt
Dette innebærer at kandidaten kan …
o Presentere en faglig idé, et prosjekt eller et produkt både skriftlig og
muntlig for fagfeller, eksperter fra andre disipliner og allmenheten
o Vurdere et produkt helhetlig utenfor de rent tekniske aspektene, slik som
økonomiske aspekter, brukervennlighet, presentasjon
Kan sette seg inn i nye temaer, jobbe både selvstendig og i gruppe, og i forhold til
tidsfrister
Dette innebærer at kandidaten kan …
o Tilegne seg kunnskap innen informatikk, elektronikk og robotikk samt se
kunnskapen i et helhetlig perspektiv
o Jobbe i prosjekt med eksperter med forskjellig kompetanse, ha
kompetanse på prosjektarbeid og typiske arbeidsmetoder for teknologiske
prosjekter
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Kjemisk institutt
Bachelorprogrammet i energi, materialer og nanovitenskap (MENA)
MENA-programmet er en tverrfaglig satsning innen fysikk og kjemi med fokus på energi,
materialer og nanovitenskap. Undervisningen har et helhetlig fokus på funksjonelle
materialer for bærekraftig energi og avansert elektronikk, samt nanovitenskapen som styrer
disse. Dette er sentrale tema ved mange av forskningsmiljøene ved Fysisk og Kjemisk
Institutt (FI/KI). Bachelorstudiet MENA er for deg som vil forstå og lære om hvordan du kan
utvikle funksjonelle materialer fra atomnivå og opp, til bruk innen energiproduksjon, lagring
og effektivisering, og til elektronikk og avanserte sensorer. Programmet gir en bred
kompetanse i både fysikk og kjemi og utdanner kandidater som bidrar til tverrfaglige
løsninger innen produktutvikling og globale fremtidsutfordringer.

Beskrivelse av læringsutbytte
En kandidat med bachelorgrad i MENA …


Har kunnskap om og forståelse for grunnleggende prinsipper, metoder og teorier
innen fysikk og kjemi.
Dette innebærer at kandidaten…
o Har kunnskap om og innsikt i grunnstoffers, forbindelsers og materialers
egenskaper, reaksjoner, sammensetning, struktur og funksjon samt hvordan
forbindelser og materialer fremstilles.
o Har kunnskap om og innsikt i fundamentale fenomener i elektromagnetisme,
Newtonsk mekanikk, samt spesiell relativitetsteori.
o Har solide kunnskaper i fysikk, kjemi, matematikk, samt gode kunnskaper
innen anvendt informatikk og statistikk.



Forstår de fysiske og kjemiske grunnprinsippene som styrer de funksjonelle
egenskapene til materialer.
Dette innebærer at kandidaten…
o Har kunnskap om og innsikt i funksjonelle egenskaper for faste materialer,
som: elektroniske, dielektriske, ioniske, og magnetiske egenskaper.
o Forstå hvordan forskjellige måter å fremstille materialer påvirker
egenskapene.
o Ha kunnskap om hvordan en kan modifisere materialer for å skape de
effektene en ønsker.
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Forstår hvordan størrelsesavhengige effekter styrer egenskaper til materialer i
nanovitenskapen.
Dette innebærer at kandidaten…
o Har innsikt i hvordan størrelsen til materialer påvirker egenskaper som
stabilitet, reaktivitet, samt elektroniske, optiske og mekaniske egenskaper.
o Har kunnskap om hvordan nanomaterialer fremstilles, karakteriseres og
brukes i ulike applikasjoner.
o Kan reflektere over ulike samfunnsmessige, lovmessige, og etiske aspekter
ved fremstilling og bruk av nanomaterialer.



Forstår prinsippene bak produksjon og lagring av energi med nye bærekraftige
systemer.
Dette innebærer at kandidaten…
o Vet hvordan energi kan lagres i ulike typer batterier.
o Har innsikt i energiproduksjon gjennom bruk av forskjellige typer solceller,
termoelektriske elementer, piezoelektriske materialer, brenselsceller.
o Kjenner til praktiske aspekter ved implementering av bærekraftige
energisystemer.



Kan definere relevante faglige problemstillinger, foreslå hvordan disse kan studeres
gjennom testbare hypoteser, og gjennomføre praktiske eksperimenter i
laboratoriet.
Dette innebærer at kandidaten…
o Kan planlegge og gjennomføre forsøk, samt resonnere logisk for å verifisere
eller falsifisere ulike hypoteser.
o Har grunnleggende kunnskap om eksperimentelle teknikker og tolkning av
resultater, inkludert feilkilder og usikkerhet.
o Har ferdigheter og rutiner som sikrer trygge arbeidsforhold i laboratorier for
syntese og karakterisering
o Kan bruke journalen som arbeidsverktøy for å sikre sporbarhet og tilstrekkelig
dokumentasjon.



Kan samarbeide på tvers av faggrener og kommunisere med kollegaer, eksperter
fra andre disipliner og allmennheten.
Dette innebærer at kandidaten…
o Har faglig trygghet i eget fagfelt og kan bruke dette som grunnlag ved
samarbeid på tvers av fagområder.
o Har lært metoder for å holde seg faglig oppdatert i eget fagområde.
o Kan utnytte kunnskap fra eget fagfelt på nye områder, og kan kombinere
kunnskap fra andre fagområder for å oppnå ny innsikt.
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o Kan vurdere viktige og mindre viktige aspekter ved eget fagfelt i relasjon til en
problemstilling.
o Kan kommunisere fagkunnskap både skriftlig og muntlig på rett nivå i forhold
til mottaker.

Bachelorprogrammet i kjemi og biokjemi
Bachelorprogrammet i kjemi og biokjemi skal gi en helhetlig forståelse av kjemiske
sammenhenger i naturen, levende organismer og våre fysiske omgivelser. Utdanningen er
forskningsnær og gir et solid utgangspunkt for å bidra til ny kunnskap, bærekraftig
samfunnsutvikling og løsning av menneskehetens store utfordringer. Det faglige fokuset er
på forståelse av prinsippene som styrer struktur, reaktivitet og funksjon hos atomer og
kjemiske forbindelser. Dette danner grunnlaget for å karakterisere stoffer, syntetisere nye
forbindelser, analysere komplekse blandinger og forstå det biologiske samspillet i levende
organismer på et molekylært nivå. Programmet gir studentene ferdigheter i et bredt utvalg
av eksperimentelle og teoretiske metoder slik at de kan arbeide selvstendig i henhold til
vitenskapelige og etiske standarder. De får også erfaring med kommunikasjon og samarbeid.

Beskrivelse av læringsutbytte
En kandidat med bachelorgrad i kjemi og biokjemi …
 Har kunnskap om og forståelse for grunnleggende prinsipper, metoder og teorier
innen kjemi og biokjemi.
Dette innebærer at kandidaten …
o Har solide kunnskaper om grunnstoffers og forbindelsers egenskaper,
reaksjoner, sammensetning, struktur og funksjon samt hvordan forbindelser
og biologiske molekyler fremstilles, forandres og samvirker med hverandre.
o Har solide kunnskaper i matematikk, fysikk, statistikk og informatikk.
o Har grunnleggende kunnskap for å kunne analysere, forklare og forstå
kjemiske prosesser i laboratoriet, i levende organismer og i naturen.
o Har grunnleggende kunnskap om eksperimentelle teknikker og tolkning av
resultater, inkludert feilkilder og usikkerhet.
 Har praktiske og teoretiske ferdigheter for å kunne studere kjemiske og
biokjemiske systemer og prosesser i laboratoriet, i kroppen og i naturen.
Dette innebærer at kandidaten…
o Kan utføre selvstendig arbeid og ta en aktiv rolle i gjennomføringen av nye
oppgaver.
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o Kan vurdere kritisk egne og andres arbeider.
o Forstår samspillet mellom vitenskapelig teori og eksperiment.
o Behersker et utvalg av teoretiske og eksperimentelle metoder og verktøy
innen faget, og kjenner deres muligheter og begrensninger.
o Kan bruke vanlig eksperimentelt utstyr innen kjemi og biokjemi og behersker
en del avanserte teknikker og instrumenter.
o Kan dokumentere resultater i laboratoriejournaler og skrive rapporter.
o Kan håndtere kjemikalier og anvende kjemisk kunnskap i HMS-relatert arbeid
og har høy bevissthet om problemstillinger knyttet til helse, miljø og sikkerhet.
 Kan anvende modellering og statistiske metoder for å planlegge forsøk og analysere
data.
Dette innebærer at kandidaten…
o Kan gjøre beregninger av kjemiske systemer og bruke det matematiske
språket for å forstå og beskrive kjemiske prinsipper.
o Kan tolke, evaluere og sammenstille kjemisk informasjon og data.
o Kan anvende dataverktøy og relevante data- og simuleringsprogrammer.
o Kan vurdere kvaliteten av egne resultater og beregninger.
 Kan kombinere kunnskap fra ulike fagområder for å oppnå ny innsikt.
Dette innebærer at kandidaten…
o Kan bruke kunnskap fra andre realfaglige emner for å øke forståelsen for
kjemiske/biokjemiske fenomener.
o Kan anvende grunnleggende kunnskaper innen kjemi/biokjemi for å løse
faglige problemstillinger både alene og i samarbeid med andre.
o Kan søke ny informasjon og videreutvikle sin kjemiske/biokjemiske kunnskap.
 Kan kommunisere kjemiske/biokjemiske temaer til fagfeller, eksperter fra andre
disipliner og allmenheten.
Dette innebærer at kandidaten…
o Har bred kunnskap om fagets betydning i samfunnet og næringsliv.
o Kan formidle resultater fra kjemiske/biokjemiske undersøkelser muntlig og
skriftlig til ulike målgrupper.
o Kan delta i faglige diskusjoner med respekt og åpenhet for andre fagområder
og bidra konstruktivt i tverrfaglig arbeid med eksperter fra andre disipliner.
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Lektorprogrammet, studieretning
realfag
Visjon
En realfagslektor fra UiO er kjennetegnet ved høy faglig kompetanse og en unik evne til å
se og ta vare på alle elevtyper

En realfagslektor fra UiO har solid faglig kompetanse i minst to fag. UiO-lektoren har god kjennskap
til informasjonsteknologi slik at terskelen for å tilegne seg ny digital kompetanse er lav
(systemforståelse). En lektor utdannet ved UiO finner glede i læring og vil gjennom dette søke
kunnskap også etter endt formell utdanning. En realfagslektor fra UiO får fram andres gode
egenskaper gjennom å være et medmenneske, og kjenner verdien av å anerkjenne ulike
mennesketyper.

Overordnede læringsmål
En realfagslektor fra UiO er
Faglig sterk;
Har bredde- og dybdekompetanse i undervisningsfagene. Kan se fagene i sammenheng med
andre fagområder.
Solid på klasseledelse;
Er tydelig og inspirerende og med evne til å skape et høyt læringstrykk.
Opptatt av FoU i skolen;
Har gjennom utdanningen fått en basis for livslang læring og bruker sin FoU-kompetanse til å
reflektere over og utvikle egen undervisning, arbeide i team og bidra til utvikling av skolen.
Medmenneskelig;
Har evne til å få elevene til å vokse både faglig og som hele mennesker.

Fra Studieretningsbeskrivelsen
Lektorprogrammet – realfag gir deg solid faglig og profesjonsfaglig kompetanse i to realfag,
samt evnen til å formidle nysgjerrighet og kunnskap videre.
Som lektorstudent i realfag får du inngående kjennskap til ulike metoder og teknikker for
analyse og problemløsning innen de aktuelle fagområdene og kjennskap til ulike teorier og
metoder som kan brukes til utvikling av alternativ kunnskap og teknikker. De kunnskapene og
ferdighetene du tilegner deg gjør at du kan gi motiverende og variert realfagsundervisning med
en solid faglig forankring. Det er et stort behov for lærere som kan gi realfagsundervisning på et
høyt faglig og pedagogisk nivå, og dermed svært gode arbeidsmuligheter for realfagslektorer i
årene framover. Utdanning i realfag og teknologi blir stadig viktigere i en høyteknologisk verden.
Etter fullført lektorutdanning ved Universitetet i Oslo vil du ha følgende samlede
læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Læringsutbyttene er
hentet fra programplanen for Lektorprogrammet og forskrift om rammeplan for
lektorutdanning for trinn 8-13 fastsatt av Kunnskapsdepartementet 18. mars 2013.
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Kunnskap
Kandidaten
 har avansert kunnskap innenfor valgte fag og spesialisert innsikt i et profesjonsrelevant
fagområde
 har inngående kunnskap om vitenskapelige problemstillinger, forskningsteorier og metoder i faglige, pedagogiske og fagdidaktiske spørsmål
 har kunnskap om utviklingen av skolen som organisasjon og fagene som skole-, kultur-,
og forskningsfag og bred forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og
opplæringsløpet
 har inngående kunnskap om relevant forskningslitteratur og gjeldende lov- og planverk,
og kan anvende denne på nye områder som er relevant for profesjonsutøvelsen
 har kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og
flerkulturelle kontekster
 har kunnskap om ungdom i vanskelige situasjoner og om deres rettigheter i et nasjonalt
og internasjonalt perspektiv

Ferdigheter
Kandidaten
 kan orientere seg i faglitteratur, analysere og forholde seg kritisk til informasjonskilder
og eksisterende teorier innenfor fagområdene
 kan anvende faglitteratur og andre relevante informasjonskilder til å strukturere og
formulere faglige resonnementer på ulike områder
 kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset og profesjonsrelevant forskningsprosjekt
under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 kan anvende forsknings- og erfaringsbasert kunnskap til å identifisere og arbeide
systematisk med grunnleggende ferdigheter og planlegge og lede undervisning på ulike
læringsarenaer som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser
 kan på et selvstendig og faglig grunnlag bruke varierte arbeidsmetoder, relevante
metoder fra forskning og faglig utviklingsarbeid til å differensiere og tilpasse opplæring i
samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende
læringsmiljø
 kan benytte digitale verktøy i undervisning, planlegging og kommunikasjon samt veilede
unge i deres digitale hverdag.
 kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi
læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen
læring og egen faglige utvikling

Generell kompetanse
Kandidaten
 kan bidra til innovasjonsprosesser og nytenkning og gjennomføre profesjonsrettet faglig
utviklingsarbeid og legge til rette for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv kan
involveres i opplæringen
 kan formidle og kommunisere faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen
på et faglig avansert nivå
 kan opptre profesjonelt og kritisk reflektere over og analysere faglige, profesjonsetiske,
forskningsetiske og utdanningspolitiske spørsmål og problemstillinger
 kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både
kollegers og skolens faglige og organisatoriske utvikling
 kan bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante
for skoleverket
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Matematisk institutt
Matematikk og økonomi (MAEC)

Bachelorprogrammet i Matematikk og økonomi gir en bred innføring i både matematiske og
økonomiske fag. Det kombinerer de mest krevende kursene i matematikk, statistikk og
programmering med tilsvarende kurs i økonomi. Programmet utnytter studentenes fordypning i
matematikk og statistikk til å gi en raskere progresjon i økonomiemnene enn det som ellers er mulig.
Programmet gir et solid grunnlag for masterstudier i matematiske og økonomiske fag både ved
Universitetet i Oslo og ved andre institusjoner i Norge og utlandet. Kombinasjonen av økonomi,
matematikk, statistikk og programmering setter kandidatene i stand til å gjennomføre komplekse,
tverrfaglige analyser av en type som vil bli stadig mer aktuell i fremtiden. Det finnes ingen andre
studieprogrammer i Norge som gir en tilsvarende kombinert kompetanse økonomi og matematikk.
Studentene på bachelorprogrammet i Matematikk og økonomi kan fordype seg i områdene





Finans, forsikring og risiko
Matematikk og optimering
Samfunnsøkonomisk analyse
Økonomi og statistikk

Opptaksgrunnlag: R1+R2
Opptaksramme: Programmet har hittil hatt en opptaksramme på 50 studenter, og dette virker også
rimelig i fremtiden.
Emneportefølje: Programmet benytter stort sett eksisterende kurs ved Matematisk og Økonomisk
institutt. Unntaket er ECON1500, et skreddersydd kurs som gir en akselerert innføring i mikro- og
makroøkonomi for studenter med god matematikkbakgrunn. Programstudentene tar dette emnet i
annet semester.

Læringsutbytte
Kunnskap:
Kandidaten...


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
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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 og 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 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 god kjennskap til sentral programvare som anvendes i matematiske og økonomiske fag.

Utdyping og presisering: Datamaskiner er helt nødvendig for å kunne analysere mange
matematiske, statistiske og økonomiske problemstillinger, og det er viktig at du er kjent med
og kan bruke de sentrale dataverktøyene i dine fag. MAEC-studenter får blant annet god
kjennskap til Python, MATLAB og R.


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

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
Kandidaten...


forstår og gjennomfører matematiske, statistiske og økonomiske argumenter
30

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
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.



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 kombinere kunnskaper fra ulike fag både på egen hånd og i samarbeid med andre

Utdyping og presisering: I arbeidslivet må du samarbeide både med dem som har samme
bakgrunn som deg selv, og med folk som er spesialister på noe helt annet. Du må være i
stand til å tolke det andre forteller deg slik at du kan utnytte dine kunnskaper og ferdigheter,
og du må også kunne formidle dine problemer og løsninger på en måte som andre kan forstå.


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
Kandidaten...


kan reflektere over sentrale etiske og vitenskapelige problemstillinger i forhold til eget og
andres arbeid

Utdyping og presisering: 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.
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kan planlegge og gjennomføre større arbeidsoppgaver alene og i samarbeid med andre

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.


kan samarbeide med og utveksle erfaringer og synspunkter med representanter for andre fag

Utdyping og presisering: 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 uttrykk i ulik terminologi.


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.

Kommentarer
1. Hva er den faglige helheten i programmet: MAEC er i utgangspunktet et ganske smalt og
enhetlig program som tar sikte på å utdanne kandidater med høy kompetanse både i
økonomi, matematikk og statistikk. Kjernen i programmet er kurset ECON1500 som ligger i
annet semester, og som gir studenter med god matematikkbakgrunn en rask, men grundig
innføring i makro- og mikroøkonomi. I tillegg til ECON1500 har MAEC-studentene en ganske
stor kjerne av felles matematikk-, statistikk- og informatikkurs som de tar før spesialiseringen
begynner.
2. Hvordan reflekteres helhetsbeskrivelsen i læringsutbyttene? En utfordring for MAEC er at
programmet kun har ett skreddersydd kurs, og at alle de andre emnene MAEC-studentene
tar, primært er rettet mot andre studentgrupper. Dette kan gå ut over sammenhengen i
studiene, og det kan også føre til at MAEC-studentene fort føler seg litt utenfor studiemiljøet.
Programrådet mener likevel at man har fått til studieløp med god sammenheng og
progresjon,
men
programmet
er
samtidig
sårbart
for
endringer.
I
læringsutbyttebeskrivelsene har vi forsøkt å vise helheten i programmet ved i størst mulig
grad beskrive den faglige utviklingen i parallell, og bare dele opp i separate punkter for
matematikk og økonomi der det er nødvendig.
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3. I hvilken grad skal alle studentene ha en helhetsforståelse? Selv om studentene etter hvert
spesialiserer seg i fire forskjellige retninger, har programmet en stor kjerne av fellesfag både
på matematikk- og økonomisiden. Siden de fleste emnene har andre studentgrupper som
primærmål, viser erfaringene at enkelte studenter synes det kan være vanskelig å få fatt i
helheten, mens andre synes det går greit.

4.

Hva er de grunnleggende faglige prinsippene i programmet? Studentene skal lære både
matematikk, statistikk, programmering og økonomi, med særlig vekt på de områdene der
disse fagfeltene møtes. Det betyr at de må lære seg både hvordan økonomiske modeller
formuleres matematisk, hvilke antagelser som gjøres i modelleringsprosessen, hvordan
modellene kan behandles numerisk og analytisk, og hvordan resultatene skal tolkes.

5.

Hva er endringen fra tidligere versjon av programmet? Foreløpig er det små endringer —
siden halvparten av emnene kommer fra et institutt som ikke er med i InterAct-prosessen, og
den andre halvparten har større interessenter enn MAEC, er det vanskelig å gjøre endringer
før man begynner å diskutere emneporteføljen. Programrådet planlegger en grundig
gjennomgang av alle studieveier for å rydde opp i unødvendige obligatoriske krav. I motsatt
retning finnes det ikke i dag krav til prosjektkurs i MAEC. Slike kurs finnes (MAT2000 og STKMAT2011), og det største problemet ved også å legge dem inn i MAEC er
veiledningskapasiteten.
Undersøkelser og samtaler viser at MAEC-studentene sliter med det innledende
informatikkurset INF1100 i langt større grad enn studentene på naboprogrammene, og at de
har vanskelig for å se at dette kurset er relevant for resten av studiet. Programrådet mener
imidlertid at sammen med de andre CSE-elementene er INF1100 med å gi MAEC-studentene
en fremtidsrettet modellerings- og beregningskompetanse som ikke finnes ved andre
økonomiutdanninger. Det er åpenbart et behov for å få formidlet dette synspunktet på en
bedre måte.

Bachelorprogrammet i matematiske fag
«Matematikk er kunsten å tenke med formaliserte systemer»
I matematikk utvikles et språk som beskriver presist mønstre, relasjoner, strukturer og algoritmer.
Matematikk er også et rammeverk for å trekke logiske konsekvenser av beskrivelsene. I sitt arbeid er
en matematiker helt avhengig av kreativitet og intuisjon for å finne fram til de interessante
strukturene, mønstrene, relasjonene og algoritmene samt bevisene som knytter dem sammen. I
bachelorprogrammet i matematiske fag møter du både den formelle og den intuitive siden av
matematikken, og du lærer hvordan matematikken danner grunnlaget for mer anvendte fag som
statistikk, mekanikk og informatikk.
En viktig del av samfunnsutviklingen er preget av at stadig nye fenomener modelleres og
representeres matematisk, og at slike representasjoner danner grunnlag for beslutninger.
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Bachelorprogrammet i matematiske fag gir deg en helhetlig utdanning som setter deg i stand til å
utvikle slike modeller og å trekke kvantitative slutninger.

Beskrivelse av læringsutbytte
En kandidat med bachelorgrad i matematiske fag …



behersker samspillet mellom intuisjon og formelle definisjoner og bevis.
Utdyping og presisering
o Matematiske begreper og resonnementer danner en logisk arkitektur, som
bygges opp trinnvis.
o Presise definisjoner og bevis sikrer at matematisk kunnskap er varig og gyldig
innenfor eksplisitt gitte rammer.
o Stringente resonnementer har sitt opphav i ideer og intuisjon.



har en helhetsforståelse av samspillet mellom det generelle og det spesielle, mellom
matematikk og anvendte fag som inkluderer statistikk, mekanikk, informatikk.
Utdyping og presisering
o Fenomener fra ulike vitenskaper kan beskrives ved hjelp av felles matematiske
begrep og modeller, etter en abstraksjonsprosess. Matematiske språkformer
utgjør en vesentlig del av svært mange vitenskaper.
o Generelle, abstrakte begreper får liv når de konkretiseres til spesielle
situasjoner, både innen ulike deler av matematikken og innen anvendte fag som
mekanikk, statistikk og informatikk. Andre vitenskapers bruk av matematikk
belyser matematisk teori.



kan modellere fenomener ved hjelp av matematikk, statistikk og mekanikk og analysere
modellene matematisk og ved hjelp av numeriske beregningsteknikker.

Utdyping og presisering
o Fenomener kan beskrives ved hjelp av matematiske modeller som utledes
gjennom matematiske og naturvitenskaplige resonnementer.
o Også numeriske beregningsmetoder som implementeres ved hjelp av
datamaskin kan analyseres matematisk.
o Matematiske modeller er som regel idealiserte og analysen har begrenset
gyldighetsområde. Forståelse av modeller krever også forståelse for feilkilder.


behersker det å identifisere problemer like mye som det å løse dem.
Utdyping og presisering
o Ulike former for problemløsing er en sentral kompetanse innen matematiske
fag.
o En mer grunnleggende kompetanse enn problemløsing er forståelse av hva som
er fruktbare, faglige problemstillinger.



kan kommunisere matematiske temaer til fagfeller, eksperter fra andre disipliner og
allmennheten og samarbeide med kolleger fra eget og andre fagfelt.
Utdyping og presisering
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o Studiet utvikler faglig intuisjon og helhetsforståelse, slik at kandidaten kan
diskutere og kommunisere faglige problemstillinger på forskjellige
presisjonsnivåer.
o Trening i skriftlig og muntlig presentasjonsteknikk er en integrert del av studiet.
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