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GENERELT OM TABELLER OG EMNEBESKRIVELSER

Tabellene:
Emnenr
Emnenummeret har 7 tegn. Oppbyggingen av emnenummer er nærmere beskrevet i eget avsnitt
umiddelbart foran emnebeskrivelsene.

Emnetittel
Emnetittelen er forkortet av hensyn til plass i studieplanen og plass på den interne karakterutskriften.

Semester
Rubrikken angir H for høstsemesteret og V for vårsemesteret samt årstall når emnet gis.

Uketimer fordelt på høst- og vårsemester
Rubrikkene gir opplysninger om emnets uketimetall pr. semester og i hvilke semestre undervisningen
gis. Uketimetallet er splittet opp i F-forelesninger, Øu-øvingsundervisning, Øs-selvstendig arbeid med
øvingsoppgaver og D-fordypning (gammel ordning) eller F-forelesninger, Ø-øvinger og S-selvstudium
(ny ordning).

Vt (Vekttall) - Bt (Belastningstimer) - Sum (T = timetall)
Vekttall (Vt)er angitt for alle emner.
Belastningstimer (Bt) beregnes på grunnlag av emnenes semesteruketimetall. For hver
semesteruketimeforelesning (F) innregnes en selvstudiumstime i belastningstimetallet.
Belastningstimetallet beregnes etter formelen

Bt = 2F + Øu + Øs + D
Sum (T = timetall) beregnes også på grunnlag av emnenes semesteruketimetall

T (timetall) = F + Ø + S

Kar (Karakterer)
Rubrikken viser hva som er grunnlag for karakterfastsettelsen:
TE - Bokstavkarakter/Eksamen
TØ - Bokstavkarakter/Øvinger
TEØ - Bokstavkarakter/Eksamen og øvinger
BE - Bestått – ikke bestått/Eksamen
BØ - Bestått – ikke bestått/Øvinger
BEØ - Bestått – ikke bestått/Eksamen og øvinger

Emnebeskrivelsene:
Emnebeskrivelsene gir en oversikt over emnenes innhold.
Emnebeskrivelsene gir dessuten oversikt over følgende:

Emnetitler
Emnetitlene i studieplanen viser:
- Forkortet emnetittel (norsk)
- Fullstendig emnetittel (norsk)
- Fullstendig emnetittel (engelsk)

Faglærer
Her er anført den faglærer som er ansvarlig for undervisningen etc., og som er kontaktperson for
studenter o.a.

Uketimer
Det gis også her opplysninger om emnets uketimetall pr. semester og i hvilke semestre
undervisningen gis.
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Øvinger
Her er angitt om det er øvinger i emnet og om øvingene er obligatoriske eller frivillige. (Nærmere
opplysninger om øvinger er gitt i slutten av emnebeskrivelsesteksten). Følgende koder er benyttet:
O Obligatoriske øvinger’
F Frivillige øvinger
I Ingen øvinger

Karakterer
Her er angitt hva som er grunnlag for karakterfastsettelsen (se under tabellene ovenfor).


