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REFERAT

Lærerutdanningsutvalget ved Det matematisk-naturvitenskaplige 
fakultet 

Referat fra møte mandag 11. juni kl 1400-1600 

Til stede: 
Harald Walderhaug (visedekan) 
Trond Gustavsen (Matematisk institutt) 
Helene Johnsen (student) 
Matthias Stadler (Kjemisk institutt) 
Jorun Nylehn, vara forTom Klepaker (Institutt for biologi) 
Stein Dankert Kolstø (Institutt for fysikk og teknologi, leder for utvalget) 
Erik Holst (skolerepresentant) 
Ann Kristin Danielsen Jacobsen (student) 
Kikki Kleiven (Institutt for geovitenskap) 
Odd André Karlsen (representant for disiplinfagene) 
Endre Lie (skolerepresentant)  

Fra administrasjonen: 
Marianne Jensen 

I Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble godkjent. Ingen saker til Eventuelt. Pga. at KK og EL må gå tidligere, 
flyttes sak 10/18 opp som første sak. 

II Godkjenning av referat fra møte 6. februar 

Referatet ble godkjent. 

Sak 10/18 Skrive felles masteroppgave? 
Vedtakssak 

SDK orienterte om saken. I MNs reglement for mastergrader åpnes det for samarbeid 2-3 studenter 
på 60 sp masteroppgaver, men ikke på 30 sp oppgaver. Ønsker vi at det skal være mulig på 30 sp 
oppgaver? 

Innspill: 

• Kjenner ikke bakgrunnen for at dette skillet er gjort. Tror det vil være ok å fremme forslag for
Studiestyret om at samarbeid også skal være mulig på 30 sp oppgaver

• Synes det er en god idé, vi får flere og flere studenter
• Egne studenter er positive
• Vil være bra å ha muligheten
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REFERAT

• Vil det i så fall være mulig å samarbeid på tvers av institutt?
• Har erfaring med fellesoppgaver som skal vurderes ut fra ulike fagtradisjoner. Vi anbefale å

holde det innenfor instituttet.
• Samarbeid tar tid. Man skal vite hva man gjør. Hva hvis samarbeidet krasjer underveis?

Positiv til at det åpnes opp for dette, men man må være oppmerksom på fallgruvene.
• Veldig politisk korrekt med fokus på samarbeid. Vanskelig å skjønne hvorfor det skal være

forskjell på 30 og 60. Tror det vil bli tatt godt imot, hvis man ber om dette.
• Er positiv, det kan åpne for litt mer kompliserte oppgaver ved at man kan samarbeide om

forsøk
• Kan spare tid på datainnsamling ved at man er flere til å dele på det.
• Forutsetter god rådgivning om fallgruvene

Vedtak: 

LU sender ønske om at det åpnes for samarbeid på 30 sp masteroppgaver på lik linje med 60 sp 
oppgaver, til fakultetet for videre behandling. 

Sak 8/18 Tema fra arbeidsgruppens rapport 
Drøftingssak 

Innspill: 

Praksis: 

• To lange praksisperioder har vært adelsmerket til UiB, viktig å beholde det. Periodene bør
ikke være for tidlig i studiet. Synes at 7.+8. har fungert bra.

• Mener også langpraksisen er viktig. Ønsker å ha studentene mer på skolen. Problem at de
har emner samtidig.

• Den grunnleggende problemstillingen er at det skal være praksis i 4 av 5 år og det meste av
emnene som inngår er gjenbruksemner som også tas av andre studenter. Dermed får man
situasjonen med at studentene tar emner parallelt med praksis. Arbeidsgruppen har ikke
kommet opp med noen løsning ennå.

• Må ha minimum 2 kortpraksiser
• Hvordan går det med arbeidet med å ta videoopptak for å hjelpe på kollisjonsproblamtikken.
• Har sendt ut en anmodning til instituttene og tester ut litt på IFT
• Kan det ikke bli et krav at det skal tas videoopptak? «Er det lektorstudenter på et kurs, skal

det tas opptak».
• Det mangler opptaksutstyr
• Trenger å få ledelsen på banen; investere i utstyr, stille krav
• Videoopptak/digitalisering løser det praktiske, men fjerne ikke problemet med at studentene

må dele oppmerksomheten
• I 1. semester en samlet uke. Her var det satt inn ekstratiltak. Spredte dager gir mindre

kontinuitet.
• Det er kanskje det at dette er det som er mulig ved å appellere og spørre pent
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REFERAT

• Ønskelig at arbeidsgruppen konkretiserer punktet «at man vurderer å fordele praksis på fire 
semester jevnt fordelt på vår og høst»  

•  

Lektorsenter: 

• Positiv til lektorsenter – framstå samlet utad 
• Vil det innebære å gi fra seg noe makt? Vi trenger flere detaljer. 
• Hva med EVU – hva er tenkt angående dette? 
• Positivt med en sterk leder, men… 
• Ønskelig med et leder som har fokus på å drive prosesser. Ikke ønskelig å vingeklippe MNs 

makt 
• Trenger å framstå mer samlet utad 
• Positivt at praksisadministrasjon og midler til praksis havner på nøytral grunn 

Delte stillinger: 

• Mulig å tenke seg at lærere for praksisfeltet underviser våre kurs, som f.eks. på PPU deltid. 
En annen mulighet er at de går inn i deler av opplegg/undervisning som er særlig 
praksisrelatert 

• 20 %. Slitsomt å være to steder 

 

Sak 9/18  Fjerning av C-krav - revisjon reglement/retningslinjer 
Vedtakssak 
 

SDK og MJ orienterte om saken. 

Vedtak: 

LU godkjenner reviderte regler/retningslinjer og revidert masteravtale. 
 

 

130618/MAJE 

3



Sak 11/18  Studieplanendringer 
Vedtakssak 
 
A. Forslag til endringer i studieplan for lektorprogrammet 
 
Våren 2018 meldte vi inn to studieplanendringer til fakultetet, men siden dette var store 
studieplanendringer (som bare kan meldes inn om høsten) ble vi bedt om å melde dem inn 
på ny i høst. Dette gjaldt: 

• MAT212 gjøres obligatorisk for alle som har matematikk som masterfag. Tidligere har 
studentene kunnet velge mellom MAT212 og 221. 

• GEOV225/252 fjernes som obligatorisk emne for studenter med geofag. 
Lektorstudentene er allerede orientert om disse kommende endringene. 
 
Våren 2018 meldte også instituttene inn hvilke valgemner som kunne føre til ulike 
masteroppgaver. Dette gav opphav til denne nettsiden: 
https://www.uib.no/matnat/116090/lektorprogrammet-emnevalg-og-masteroppgaver 
 
Dette har medført ønske om endringer i anbefalt studieløp for studenter med matematikk 
som masterfag, se vedlegg 1. 
 
Basert på instituttenes innspill om valgemner rettet mot master foreslås det også å ta inn 
BIO300A+B som obligatorisk emner for studenter med biologi som masterfag og endre antall 
valgfrie masteremner til 40 sp. Det foreslås også å ta inn i studieplanen at KJEM140 er 
anbefalt for alle med kjemi som masterfag. 
 
Det foreslås også noen mindre redaksjonelle endringer, se vedlegg 2. 
 
Forslag til vedtak: 
Forslag til studieplanendringer godkjennes med de endringene som avtales i møtet. 
 
B. Forslag til endringer i didaktikkemner 
 

• KJEMDID220/220-P: Det foreslås å redusere antall arbeider i mappen. Matthias 
orienterer nærmere. 

• For studenter som skal skrive fagdidaktisk masteroppgave i lektorprogrammet legges 
det opp til at de tar 10 sp spesialpensum i fagdidaktikk/metode i 9. semester. 
Fagdidaktikerne på BIO er interessert i å lage et emne istedenfor spesialpensum for 
sine studenter som et pilotprosjekt. Jorunn orienterer nærmere. 

• Fakultetet melder om at det ikke lenger vil være tillatt å la eksamensform avhenge av 
antall studenter, eks. ved færre enn 10 studenter muntlig eksamen, ellers skriftlig. I 
GEOVDID220/220-P har man nå en slik vurderingsform. Kikki ønsker å endre 
vurderingsform til muntlig. 

 
Andre planer om endringer? 
 
Forslag til vedtak: 
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LU støtter forslagene med de endringer som blir avtalt i møtet. Instituttenes LU-
representant sørger for at forslag til endringer i didaktikkemnene blir behandlet på de 
respektive instituttene og at instituttene melder dem inn til fakultetet innen 1. okt. 
 
 
Sak 12/18  Rapport fra arbeidsgruppen  
Drøftingssak 
 
Arbeidsgruppen leverer i disse dager sin rapport, se vedlagte usignerte versjon, vedlegg 3.  
Hva er verdt å merke seg? Det er en punktvis oppsummering på s. 8-10. Vi vil her fremheve 
disse anbefalingene/forslagene: 
 

• Opprettelse av lektorsenter 
• Omgjøre studieplasser fra PPU til 5LU 
• Vurdere ettfagsmodell på PPU-deltid 
• Lik fordeling og organisering av praksis i 5LU. Flertall i arbeidsgruppen for 5 perioder 

som i dag. Forslag om disse semestrene: 1-4-5-7-8 
• At praksis ikke lenger er egne emner, men inngår som del av ped/did-emnene 
• At fakultetene må gi et likeverdig undervisningstilbud til lektorstudenter som må ta 

disiplinfaglige emner parallelt med praksis 
 
Det bes om innspill. 
Er det andre punkter det er aktuelt å drøfte?  
 
 
Sak 13/18  PPU deltid 
Drøftingssak 
 
H18 ble det tatt opp studenter på PPU deltid for 3. gang.  
 
PPU-deltid 2018 2017 2016 
Antall søkere  150 126 157 
Kvalifiserte (= tilbud) 29 43 73* 
Ja-svar/reg på prg i FS 13 (3 av dem 

fra 2016) 
20 39 

Reg som aktive pr. 
050918 
 

13 (3 av dem 
fra 2016) 

12  
+ 1 i perm 

2 

Fullført   14 
* alle fikk ikke tilbud i første omgang, men ble satt på venteliste. Til slutt hadde alle som var kvalifisert fått tilbud.  
 
Jorun og Johan orienterer om erfaringer så langt.  
 
Hvilke grep kan gjøres framover for å utnytte studieplasser og undervisningsressurser bedre? 
 
 
Sak 14/18  Treerpraksis 
Orienteringssak 
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Praksisutvalget har foreslått som tiltak for å håndtere problem med å få nok praksisplasser, å 
øke standardstørrelsen på praksisgruppene: 
 
«2. Endring av praksisordning 
For å få gjennomført praksis for et så stort kull som det kommende kullet, må praksisordningen med en til to 
studenter pr. praksisparti endres. UiB er kjent for modell med individuell- og parpraksis. Vi må til neste semester 
utvide til at standardsammensetning er grupper av tre studenter. Studenter som tidligere har vært i grupper av 
tre og fire har i emneevaluering kommet med negative tilbakemeldinger om dette, men likevel må dette 
prioriteres som et ekstraordinært tiltak for neste semester. Større studentgrupper fordrer imidlertid tett 
oppfølging mellom koordinator og praksislærer for smidig gjennomføring.   
Tiltak: øke standardstørrelse på praksisgrupper.» 
(fra sakspapirene til styringsgruppen 12. september) 
 
Styringsgruppen vedtok 12. september at dette tiltaket settes inn. 
 
 
III    Orienteringssaker 

• Studenttall H18, vedlegg 4 
• LUs ønske om mulighet for felles 30 sp masteroppgave som ble behandlet på forrige 

LU-møte, behandles i Studiestyret 19. september 
• Revidert § 6b av reglementet som ble behandlet på forrige LU-møte er godkjent av 

fakultetet 
• En arbeidsgruppe som har jobbet med generiske kompetanse og ferdigheter i 

studieprogrammene, har foreslått: «Alle studenter ved fakultetet skal ha et obligatorisk 
emne i programmering i løpet av første studieår. Emnet gis i regi av Institutt for informatikk, 
men ulike fagnære eksempler og problemstillinger integreres i samarbeid med de ulike 
studieprogrammene.» Fakultetsstyret har vedtatt å gå videre med dette forslaget med 
planer om implementering fom H20. Hele rapporten med flere forslag kan finnes i 
fakultetsstyresaken.  

• Åpen dag 20. eller 21. januar – det jobbes med at lektorprogrammet skal delta 
• Ny programsensor Gerd Johansen, NMBU, H18-H21 
• Programsensorsamling H18, to dager. Dag 1: fellesmøter i regi av 

programråd/styringsgruppe, dag 2: opplegg på fakultetene 
• Jannecke Lampe ansatt som koordinator for realfagssamarbeidet for ny periode, H18-

H20 
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FYSIKK og MATEMATIKK 
 
Master i fysikk med matematikk 

År  Sem   Praksis 
5V 10 Masteroppgave   
5H 9 mastervalg mastervalg mastervalg   
4V 8 

 
PEDA123  mastervalg  30 dager  

4H 7 PHYSDID220 MATDID220 MNF201  49 dager 
3V 6 Ex.phil Valg mastervalg   
3H 5 PEDA

122 
MATDID

210  
PHYS113 PHYS109/119  7 dager 

2V 4 MAT131 PHYS114 PHYS118   
2H 3 PEDA

121 
NATDID

210 
MAT212 PHYS112  7 dager  

1V 2 MAT112 PHYS111 MAT121   
1H 1 PEDA120 STAT110 MAT111  7 dager  

 
Master i matematikk med fysikk 

År  Sem   Praksis 
5V 10 Masteroppgave   
5H 9 mastervalg mastervalg PHYS109/119   
4V 8 

 
PEDA123  mastervalg  30 dager  

4H 7 PHYSDID220 MATDID220 MNF201  49 dager 
3V 6 Ex.phil Valg mastervalg   
3H 5 PEDA

122  
MATDID

210 
PHYS113 mastervalg  7 dager 

2V 4 MAT131 PHYS114 PHYS118   
2H 3 PEDA

121 
NATDID

210 
MAT212 PHYS112  7 dager  

1V 2 MAT112 PHYS111 MAT121   
1H 1 PEDA120 STAT110 MAT111  7 dager  

 
 
KJEMI og BIOLOGI 
 

Master i kjemi med biologi 
År  Sem   Praksis 
5V 10 Masteroppgave   
5H 9 mastervalg BIO/MOLXXX mastervalg   
4V 8 

 
PEDA123  mastervalg  30 dager  

4H 7 KJEMDID220 BIODID220 MNF201  49 dager 
3V 6 KJEM250 Ex.phil mastervalg   
3H 5 PEDA

122 
NATDID

211 
KJEM210 KJEM131  7 dager  

2V 4 KJEM123 MOL100 BIO104   
2H 3 PEDA

121 
NATDID

210 
BIO102 KJEM120  7 dager  

1V 2 BIO101 KJEM110 KJEM130   
1H 1 PEDA120 BIO100 MAT101/111  7 dager  

 

 

VEDLEGG 1 

Slettet: /221
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Master i biologi med kjemi  

År  Sem   Praksis 
5V 10 Masteroppgave   
5H 9 BIO300A+B mastervalg mastervalg   
4V 8 

 
PEDA123  mastervalg  30 dager  

4H 7 KJEMDID220 BIODID220 MNF201  49 dager 
3V 6 KJEM202 Ex.phil mastervalg   
3H 5 PEDA

122 
NATDID

211 
Valg KJEM131  7 dager  

2V 4 BIO103 BIO104 MOL100   
2H 3 PEDA

121 
NATDID

210 
BIO102 KJEM120  7 dager  

1V 2 BIO101 KJEM110 KJEM130   
1H 1 PEDA120 BIO100 MAT101/111  7 dager  

 
 
MATEMATIKK og KJEMI 
 
Master i matematikk med kjemi 

År  Sem   Praksis 
5V 10 Masteroppgave   
5H 9 mastervalg mastervalg STAT110   
4V 8 

 
PEDA123  mastervalg  30 dager  

4H 7 KJEMDID220 MATDID220 MNF201  49 dager 
3V 6 Ex.phil Valg mastervalg   
3H 5 PEDA

122 
MATDID

210 
mastervalg  KJEM120  7 dager 

2V 4 KJEM202 MOL100 MAT131   
2H 3 PEDA

121 
NATDID

210 
MAT212 KJEM131  7 dager  

1V 2 MAT112 MAT121 KJEM130   
1H 1 PEDA120 KJEM110 MAT111  7 dager  

 

Master i kjemi med matematikk 
År  Sem   Praksis 
5V 10 Masteroppgave   
5H 9 MAT221 mastervalg mastervalg   
4V 8 

 
PEDA123  mastervalg  30 dager  

4H 7 KJEMDID220 MATDID220 MNF201  49 dager 
3V 6 KJEM250 Ex.phil mastervalg   
3H 5 PEDA

122 
MATDID

210 
KJEM210 STAT110  7 dager  

2V 4 KJEM123 Valg MAT131   
2H 3 PEDA

121 
NATDID

210 
KJEM120 KJEM131  7 dager  

1V 2 KJEM130 MAT121 MAT112   
1H 1 PEDA120 KJEM110 MAT111  7 dager  

 

Slettet: mastervalg

Slettet: mastervalg

Slettet: STAT110

Slettet: /221

8



BIOLOGI og MATEMATIKK 
 

Master i biologi med matematikk 
År  Sem   Praksis 
5V 10 Masteroppgave   
5H 9 BIO300A+B mastervalg mastervalg   
4V 8 

 
PEDA123  mastervalg  30 dager  

4H 7 BIODID220 MATDID220 MNF201  49 dager 
3V 6 MAT131 Ex.phil mastervalg   
3H 5 PEDA

122 
MATDID

210 
Valg STAT110  7 dager  

2V 4 BIO103 BIO104 MOL100   
2H 3 PEDA

121  
NATDID

210 
BIO102 MAT221  7 dager  

1V 2 BIO101 MAT121 MAT112   
1H 1 PEDA120 BIO100 MAT111  7 dager  

 

Master i matematikk med biologi 
År  Sem   Praksis 
5V 10 Masteroppgave   
5H 9 mastervalg mastervalg BIO/MOLXXX   
4V 8 

 
PEDA123  mastervalg  30 dager  

4H 7 BIODID220 MATDID220 MNF201  49 dager 
3V 6 Ex.phil Valg mastervalg   
3H 5 PEDA

122 
MATDID

210 
STAT110 mastervalg  7 dager 

2V 4 MAT131 MOL100 BIO104   
2H 3 PEDA

121 
NATDID

210 
MAT212 BIO102  7 dager  

1V 2 MAT112 MAT121 BIO101   
1H 1 PEDA120 BIO100 MAT111  7 dager  

 
 
 
MATEMATIKK med NATURFAG 
 
Master i matematikk med naturfag 

År  Sem   Praksis 
5V 10 Masteroppgave   
5H 9 mastervalg mastervalg STAT110   
4V 8 

 
PEDA123  mastervalg  30 dager  

4H 7 NATDID220 MATDID220 MNF201  49 dager 
3V 6 Ex.phil KJEM110/130 Valg – naturfag   
3H 5 PEDA

122 
MATDID

210 
mastervalg KJEM100/110  7 dager 

2V 4 MAT131 PHYS102 mastervalg   
2H 3 PEDA

121  
NATDID

210 
MAT212 PHYS101  7 dager  

1V 2 MAT112 MAT121 BIO101   
1H 1 PEDA120 BIO100 MAT111  7 dager  

 

Slettet: mastervalg

Slettet: /221

Slettet: Valg - naturfag

Slettet: mastervalg

Slettet: STAT110

Slettet: /221
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GEOFAG og KJEMI  
 
 

Master i geofag med kjemi  
År  Sem   Praksis 
5V 10 Masteroppgave   
5H 9 mastervalg mastervalg mastervalg   
4V 8 

 
PEDA123  mastervalg  30 dager  

4H 7 GEOVDID220 KJEMDID220 MNF201  49 dager 
3V 6 Valg Ex.phil GEOV104   
3H 5 PEDA

122 
NATDID

211 
GEOV103 GEOF100  7 dager  

2V 4 KJEM202 MOL100 GEOV111   
2H 3 PEDA

121 
NATDID

210 
KJEM131 KJEM120  7 dager  

1V 2 GEOV101 GEOV102 KJEM130   
1H 1 PEDA120 KJEM110 MAT101/111  7 dager  

 
 

Master i kjemi med geofag 
År  Sem   Praksis 
5V 10 Masteroppgave   
5H 9 GEOV103 GEOVXXX mastervalg   
4V 8 

 
PEDA123  mastervalg  30 dager  

4H 7 GEOVDID220 KJEMDID220 MNF201  49 dager 
3V 6 KJEM250 Ex.phil mastervalg   
3H 5 PEDA

122 
NATDID

211 
GEOF100 KJEM210  7 dager  

2V 4 KJEM123 Valg GEOV111   
2H 3 PEDA

121 
NATDID

210 
KJEM131 KJEM120  7 dager  

1V 2 GEOV101 GEOV102 KJEM130   
1H 1 PEDA120 KJEM110 MAT101/111  7 dager  

 
Masteroppgaven er 30 sp og kan være enten rent faglig, skolerettet eller fagdidaktisk (NB. I geofag kan oppgaven 
kun være fagdidaktisk). Etter søknad kan oppgaven utvides til 60 sp. Graden vil da inneholde 330 sp. 
 
mastervalg – emne som skal velges mtp masteroppgaven. Disse avtales med institutt/veileder og skal føres på 
masteravtalen, se info/anbefalinger på Mitt UiB.  
 
For fag 2 finnes det er litt større valgfrihet enn det som framgår av tabellene. Det er teksten i studieplanen som 
beskriver kravene til det enkelte fag.  
 
Tabellen viser et forslag til hvordan studieløpet kan legges opp for å oppfylle dem. Vær obs på at det kan være behov 
for å ta de obligatoriske emnene i en annen rekkefølge enn foreslått ovenfor, for å få plassert inn emner som er 
relevante for akkurat den masteroppgaven du er interessert i. 
 
Dersom man ønsker å reise på utveksling i et fagsemester, anbefales 6. semester. Da tas ex.phil i 4. eller 5. semester. 
Be gjerne om veiledning for å få hjelp til å justere studieløpet.  
 
I de fleste studieløpene er det 10 sp helt fritt valg. Vi anbefaler at dette emnet brukes enten til å styrke bredden i 
naturfag eller til ytterligere fordypning mot master. F.eks. hvis man tar kjemi og biologi, kan det å velge PHYS101 
eller 102 gi bedre grunnlag for å undervise i naturfag. 

Slettet: GEOV225/252

Slettet: nettsidene
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Avsnitt fra eksisterende studieplan: 

 

Obligatoriske emne 

I programmet inngår obligatoriske emne i fag, fagdidaktikk og pedagogikk.  

Studenten vel masterfag (fag 1) og sidefag (fag 2) allereie ved studiestart. Kva emne i fag og 
fagdidaktikk som er obligatoriske avhenger av desse vala.  

Alle studentar må gjennomføre et obligatorisk HMS-kurs før første lange praksisperiode. 

Det inngår 100 dagar praksisopplæring som fordelar seg omlag slik: 

1. semester: 7 dagar 
3. semester: 7 dagar 
5. semester: 7 dagar 
7. semester: 49 dagar 
8. semester: 30 dagar 
 
Alle deler av praksisopplæringa er knytt til emne i pedagogikk og fagdidaktikk som inngår i 
programmet. For nærare informasjon, sjå emneskildring for det einskilde emne. 

Studiet avsluttast med ei 30 studiepoengs masteroppgåve. Dette kan vere ei oppgåve med skoleretta 
eller reint fagleg profil. Det kan også veljast ei fagdidaktisk oppgåve. I så tilfelle tilrådast det at 
studenten tar 10 studiepoeng emne/spesialpensum knytt til metodar eller forskingsfelt i fagdidaktikk.  

Fellesemne: 

• PEDA120, PEDA121, PEDA122, PEDA123 
• NATDID210 
• MNF201  
• MAT101/MAT111 
• Ex.phil 
• Eit valfritt emne (10 sp) 

 

Masterfag:  

Vel eit av faga. (Emna som er utheva er spesialiseringsemne) 

Matematikk: 

• MAT111, MAT112, MAT121, MAT131, MAT212, STAT110 
• MATDID210, MATDID220 
• Minimum fem emne valt med tanke på masteroppgåva. Det er ikkje krav til at alle emna skal 

ha MAT-kode. Andre emne kan avtalast med rettleiar/institutt. 
 

Moglege sidefag: Fysikk, kjemi, biologi, naturfag 

 

Fysikk: 

VEDLEGG 2 

Slettet: For å kunne gå i gang med masteroppgåva, må 
snittkarakterane på spesialiseringsemna normalt vere C eller 
betre.¶

Slettet: 30 sp pedagogikk

Kommentert [MJ1]: Skal vi fjerne alt om spesialisering, 
nå siden C-kravet er borte? 

Slettet: /MAT221

Slettet: MAT-emne

Slettet: mtp 
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• MAT111, MAT112, MAT121, MAT131, MAT212, STAT110 (eit av matematikkemna inngår i 
spesialiseringa) 

• PHYS111, PHYS112, PHYS113, PHYS114 og minst to av emna PHYS118/PHYS119/PHYS109 
• PHYSDID220 
• Minimum fem emne valt med tanke på masteroppgåva. Det er ikkje krav til at alle emna skal 

ha PHYS-kode. Andre emne kan avtalast med rettleiar/institutt. 
 
Sidefag: Matematikk 
 
Kjemi: 

• KJEM110, KJEM120, KJEM123, KJEM130, KJEM131, KJEM210, KJEM250 
• KJEMDID220 
• Minimum fire emne valt med tanke på masteroppgåva. Det er ikkje krav til at alle emna skal 

ha KJEM-kode. Andre emne kan avtalast med rettleiar/institutt. 
• KJEM140 er tilrådd emne 

 
Moglege sidefag: Matematikk, biologi 
 
Biologi: 

• BIO100, BIO101, BIO102, BIO103, BIO104, MOL100, BIO300A, BIO300B 
• BIODID220 
• Minimum fire emne valt med tanke på masteroppgåva (eit av dei inngår i spesialiseringa) Det 

er ikkje krav til at alle emna skal ha BIO-kode. Andre emne kan avtalast med 
rettleiar/institutt. 

 
Moglege sidefag: Matematikk, kjemi 
 
Geofag: 

• GEOV101, GEOV102, GEOV103, GEOV104, GEOV111, GEOF100 
• GEOVDID220 
• Minimum fire emne valt med tanke på masteroppgåva Det er ikkje krav til at alle emna skal 

ha GEOV-kode. Andre emne kan avtalast med rettleiar/institutt. 
 
Mogelege sidefag: Kjemi 
 
Sidefag: 
 
Matematikk: 

• MAT111, MAT112, MAT121, STAT101/110 og to valfrie MAT-/STAT-emne 
• MATDID210 og MATDID220 

 
Fysikk: 

• PHYS111, PHYS112, PHYS113, PHYS114 og minst to av emne PHYS109/PHYS118/PHYS119 
• PHYSDID220 

 
Kjemi: 

• KJEM110, KJEM120, KJEM130  
• Minst eitt av KJEM131/KJEM123 
• Inntil to av emna KJEM100, KJEM202, KJEM210, KJEM250, MOL100, MOL200 
• KJEMDID220 
• NATDID211 viss kjemi tas saman med biologi eller geofag 

Slettet: PHYS-

Slettet: mtp 

Slettet: KJEM-

Slettet: mtp 

Slettet: fem 

Slettet: BIO-

Slettet: mtp 

Slettet:  

Slettet: , GEOV225/GEOV252

Slettet: tre 

Slettet: geofag

Slettet: r

Slettet: mtp 

Slettet:  

Slettet: /GEOF
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Biologi: 

• BIO100, BIO101 og BIO102, og minst to av emna BIO103, BIO104, MOL100, MOL200, 
MOL201 og MOL203. Andre emne innan biologi og molekylærbiologi kan inngå i tillegg til 
desse emna (inntil 10 sp). 

• BIODID220 
• NATDID211 viss biologi tas saman med kjemi  

 
Geofag: 

• GEOV101, GEOV102, GEOV103, GEOV111, GEOF100,  
• NATDID211, GEOVDID220 
• Eit valfritt geofagemne 

 
Naturfag: 
 
Til saman 70 studiepoeng i naturfag, der følgjande inngår: 

• PHYS101, PHYS102 
• KJEM110 og eitt av emna KJEM100, KJEM120, KJEM122, KJEM123, KJEM130, KJEM131 
• BIO100 og et av MOL100, BIO101, BIO102 
• NATDID220 

 

 

Slettet: GEOV225/GEOV252

Slettet: NATDID211
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Tall fra FS, 729.001, pr. 120918 
 
LEKTOR 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Opptaksår 
Primærsøk
ere SO 
april* 

68 69 78 69 62 36 36 25 27 29  

Reg på prg 
i FS 

40 
(36) 

46 
(45) 

49 
(44) 

47 (42)  41 (36) 36 (32) 29 (24) 34 (27) 23 (21) 29 (26)  

Aktive pr. 
120918 
 

35+1 i 
perm 

38 38 29 25 12 2 1 0 1  

Fullført**   1   8 12 20 10 11  
Byttet til 
adjunkt og 
fullført det 

      2   1  

* I tillegg kommer studenter på intern overgang (gjelder før 2014) 
** En del studenter utvider masteroppgaven til 60 sp og studiet til 6 år for å bli lektor med tilleggsutdanning 
Tall i parentes er studenter som møtte ved studiestart og semesterregistrerte seg på programmet. 
Det er noen studenter som har søkt opptak og tas opp, men som ikke starter opp og så søker seg inn igjen senere. Disse opptrer i tallene som frafalne i en 
kolonne og som aktive i en senere kolonne.  Har ikke nøyaktig tall, men snakk om om lag 5-10 totalt i denne perioden. 
 

VEDLEGG 4 
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