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Det medisinske fakultet

KLMED8001ELF
Elementær forskningsmetodikk i psykiatri (ELF) 
Research Training in Psychiatry

Faglærer: Professor K Gunnar Gøtestam
Uketimer: Høst: Vår: = 24 SP
Tid: Undervises ikke studieåret 2004-2005
Karakter: Bestått/Ikke bestått Obl. aktiviteter: Prøveforelesning, Forskningsprotokoll, Vitenskapelig prosjekt, 
Rapport

Læringsmål: Kurset går over 4 semestre med start i januar første året, slutt desember andre året. Etter gjennomgått kurs skal 
kandidaten ha lært å kjenne forsk-ningsprosessens ulike komponenter, og kunne være en aktiv deltaker i et forskningsprosjekt 
hvor kompetent person har hovedansvaret og kan veilede kandidaten. 
 1) En begrenset ambisjon med programmet er at det skal gi innblikk i forskningsarbeid (vanligvis avsluttet etter to år) for å 
kunne delta aktivt i andres prosjekter.
 2) For å søke utdanningsstipend, forutsettes noen forsknings-bakgrunn. Kurset vil være en god bakgrunn for en slik søknad.
 3) Noen av deltakerne fører programmet videre til doktorgrads-arbeid (PhD) for leger, psykologer og evt andre. 
Forkunnskapskrav: Mastergrad eller lignende
 Gjennomført helseutdannelse (lege, psykolog, sykepleier, etc)
 Minst to års klinisk erfaring 
Anbefalte forkunnskaper: Gjennomgått eller gjennomgår hovedfag eller masterstudium.
 Ha med seg ett (planlagt) eget prosjekt som det skal arbeides med under kurset.
 Være noe kjent med forskningsarbeid (teoretisk eller praktisk) 
Faglig innhold: Ukentlig forskningsseminar à 1 1/2 time (med 3 heldager per semester), som dekker følgende deler, dels 
teoretisk (foreleses), dels praktisk (som øves):
 (a) Litteratursøkning (1/2 semester)
 (b) Problemformulering (1/2 semester)
 (c) Eksperimentelt design
 (d) Statistisk metodikk
 (e) Manuskriptskriving 
Læringsformer og aktiviteter: Syv ganger per semester: 
 - 1 1/2 times seminar hver uke; heldagssem (5 tim) 3 ganger per semester
 - 0 min forelesning
 - 60 min seminar, med en blanding av PBL og prosjektarbeid (med eget prosjekt)
 Tre ganger per semester: 
 - heldag (5 tim.) med eget prosjektarbeid som drøftes i hele gruppen. 
Vurderingsform: Muntlig/Rapport

Vurderingsdel Dato Tid Tell.andel Hjelpemiddel
MUNTLIG EKSAMEN
GODKJENT RAPPORT

KLMED8002MINI-ELF
Forskningskurs i psykiatri - lokal versjon (Mini-ELF) 
 Basic ResearcTraining in Psychiatry

Faglærer: Professor K Gunnar Gøtestam, Førsteamanuensis Olav Morten Linaker
Koordinator: Professor K Gunnar Gøtestam
Uketimer: Høst: Vår: = 10 SP
Tid: Tid og sted etter avtale.
Karakter: Bestått/Ikke bestått Obl. aktiviteter: Oppretting av en forskningsprotokoll, Gjennomføring av prosjekt, 
Rapport

Læringsmål: Start i januar i Ålesund og september Haukåsen. Etter gjennomgått kurs skal kandidaten ha lært å kjenne forsk-
ningsprosessens ulike komponenter, og kunne være en aktiv deltaker i et forskningsprosjekt hvor kompetent person har 
hovedansvaret og kan veilede kandidaten. En begrenset ambisjon med programmet er at innblikk i forskningsarbeid skal kunne 
gi grunnlag for å kunne delta aktivt i andres prosjekter. Det kan også være en god forberedelse for å søke stipend
Forkunnskapskrav: Gjennomført helseutdannelse (lege, psykolog, sykepleier, etc)
 Minst to års klinisk erfaring
 Ansatt i Helse Sunnmøre (Ålesund), eller i St Olavs Hospital, Psykisk Helsevern (Haukåsen) 
Anbefalte forkunnskaper: Ha med seg ett (planlagt) eget prosjekt eller en prosjektidé som det skal arbeide med under kurset
Faglig innhold: Regelmessige forskningsseminar (se Læringsformer ovenfor) som dekker følgende deler, dels teoretisk 
(foreleses), dels praktisk (som øves):(1) Rammebetingelser, (2) Problemformulering, (3) Litteratursøkning, (4) Eksperimentelt 
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design, (5) Andre design, (6) Oppsummering av våren, (7) Basal statistikk, (8) Multivariat statistikk, (9) Skriveprosessen, (10) 
Oppsummering av året. 
Læringsformer og aktiviteter: Seminarform med en blanding av PBL og prosjektarbeid (med eget prosjekt)
 Ålesund: 
 10 heldager (5 timer)
 1 1/2 time forelesning
 3 1/2 øvingstimer med veiledning i gruppe. 
 Haukåsen: 
 20 ganger 1 1/2 time
 1/2 time forelesning
 1 øvingstime med veiledning i gruppe 
Vurderingsform: Muntlig/Rapport

Vurderingsdel Dato Tid Tell.andel Hjelpemiddel
MUNTLIG EKSAMEN
GODKJENT RAPPORT

KLMED8003LIVS MÅL
Livskvalitetsmålinger 
Quality of Life

Faglærer: Professor Stein Kaasa
Uketimer: Vår: = 4 SP
Tid: Tid og sted etter avtale.
Karakter: Bestått/Ikke bestått Obl. aktiviteter: Gruppearbeid

Læringsmål: Kurset vil gi en grundig inn føring i emnet. Det legges spesielt vekt på analyser av data og bruk og forståelse av 
publiserte resultater. Noen av de mest brukte skjemaene vil bli presentert. Kurset er ment å gi et grunnlag for planlegging og 
gjennom-føring av kliniske studier. Det kan også ses på som en introduksjon til feltet for som møter kliniske studier med 
subjektiv helse /livskvalitet som et endepunkt i sitt daglige arbeid
Forkunnskapskrav: Kurset bygger på den undervisningen som er gitt om Livskvalitetsmålinger i masterkurset i Epidemiologi/ 
Randomized Clinical Trials
Anbefalte forkunnskaper: Generell kjennskap til livskvalitetsmålinger og/eller kliniske studier og noe statistikk er en fordel, 
store deler av kurset vil foregå på engelsk
Faglig innhold: I flere land er det et krav fra kliniske forskningsgrupper at man alltid skal vurdere om det skal gjøres 
livskvalitetsmålinger i nye kliniske studier. Måling av livskvalitet og subjektiv helse er spesielt viktig i forbindelse med studier 
på lindrende (palliativ) behandling. Det er også økende interesse for å benytte resultater fra slike målinger som et sekundært 
endepunkt i studier hvor vi ønsker å forbedre overlevelse eller helbredelse for pasienter med alvorlige kroniske lidelser. Kurset 
vil dekke flere aspekter vedrørende målinger av livskvalitet og subjektiv helse i kliniske undersøkelser og randomiserte studier, 
inklusive valg av skjema, metode, design av studier og praktiske problemer knyttet til gjennomføring av studier, analyse og 
forståelse av dataene, rapportering av resultater og konklusjoner.
Læringsformer og aktiviteter: Forelesninger og gruppearbeid
Vurderingsform: Skriftlig

Vurderingsdel Dato Tid Tell.andel Hjelpemiddel
SKRIFTLIG EKSAMEN

KLMED8004MED STAT I
Medisinsk statistikk, del I 
Medical Statistics, Part I

Faglærer: Førsteamanuensis Eirik Skogvoll
Uketimer: Vår: = 7.50 SP
Tid: Tid og sted etter avtale.
Karakter: Bestått/Ikke bestått Obl. aktiviteter: Deltakelse på veiledning, øvinger

Læringsmål: Studentene skal beherske grunnleggende deskriptiv og analytisk medisinsk statistikk innen det definerte faglige 
innhold.
Forkunnskapskrav: Opptak på masterstudiet i helsevitenskap eller Phd-studiet
Anbefalte forkunnskaper: Matematikk fra videregående skole
Faglig innhold: Sannsynlighetsregning, estimering, hypotesetesting, ett- og toutvalgs problemstillinger, styrke- og 
utvalgsberegning samt ikke-parametriske metoder. 
Læringsformer og aktiviteter: Forelesninger og øvinger
Vurderingsform: Muntlig

Vurderingsdel Dato Tid Tell.andel Hjelpemiddel
MUNTLIG EKSAMEN
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KLMED8005MED STAT II
Medisinsk statistikk, del II
Medical statistics, part II

Faglærer: Førsteamanuensis Eirik Skogvoll
Uketimer: Høst:  = 7.50 SP
Tid: Tid og sted etter avtale.
Karakter: Bestått/Ikke bestått Obl. aktiviteter: Gruppeveiledning, Øvinger

Læringsmål: Studentene skal forstå og kunne benytte grunnleggende deskriptiv og analytisk medisinsk statistikk innen det 
definerte faglige innhold.
Forkunnskapskrav: Mastergrad eller tilsvarende innen helsefag, medisin eller samfunnsvitenskapelige fag, eller annen 
relevant utdanning på tilsvarende nivå.
Anbefalte forkunnskaper: Medisinsk statistikk del I, eller tilsvarende.
Faglig innhold: Variansanalyse (enveis- og flerveis, også ikke-parametriske metoder), faktoriell forsøksdesign, enkel og 
multippel lineær regresjon, korrelasjon, overlevelsesanalyse og logistisk regresjon.
 Mastergrad eller tilsvarende innen helsefag, medisin eller samfunnsvitenskapelige fag, eller annen relevant utdanning på 
tilsvarende nivå. 
Læringsformer og aktiviteter: Forelesninger og øvinger
Vurderingsform: Muntlig/Arbeider

Vurderingsdel Dato Tid Tell.andel Hjelpemiddel
MUNTLIG EKSAMEN
ARBEIDER

KLMED8006ANV MEDSTAT
Anvendt Medisinsk statistikk
Applied Medical Statistics

Faglærer: Førsteamanuensis Eirik Skogvoll
Uketimer: Høst:  = 5 SP
Tid: Tid og sted etter avtale.
Karakter: Bestått/Ikke bestått Obl. aktiviteter: Forelesninger, Oppgave

Læringsmål: Studentene skal forstå og kunne benytte grunnleggende deskriptiv og analytisk medisinsk statistikk innen det 
definerte faglige innhold.
Forkunnskapskrav: Bachelorgrad eller tilsvarende innen helsefag, medisin eller samfunnsvitenskapelige fag
Anbefalte forkunnskaper: Medisinsk statistikk del I, eller tilsvarende.
Faglig innhold: Kategoriske variable, krysstabeller, variansanalyse, enkel og multippel lineær regresjon, korrelasjon, 
overlevelsesanalyse og logistisk regresjon.
Læringsformer og aktiviteter: Forelesninger og øvinger
Vurderingsform: Skriftlig

Vurderingsdel Dato Tid Tell.andel Hjelpemiddel
SKRIFTLIG EKSAMEN

MEDT8001 MED TEK FORSK KURS
Medisinskteknologi forskerkurs 
Medical Technology

Faglærer: Professor Hans Torp
Uketimer: Høst:  = 5 SP
Tid: Tid og sted etter avtale.
Karakter: Bestått/Ikke bestått Obl. aktiviteter: Gruppediskusjoner, Prosjekt

Læringsmål: Emnet skal gi studenten en helhetlig forståelse av fagområdet medisinsk teknologi, for å gi grunnlag for god 
anvendelse av egen fagspesialitet innenfor medisinsk teknologi.
Forkunnskapskrav: Studenten må ha startet arbeidet med sitt prosjekt slik at han/hun kan presentere det med tilstrekkelig 
faglig tyngde i gruppediskusjon.
Anbefalte forkunnskaper: Ingen
Faglig innhold: Emnet vil presentere viktige forskningsprosjekter innen medisinsk teknologi ved NTNU/SINTEF/St.Olavs 
hospital, med vekt på både oppnådde resultater og nye problemstillinger. Emnet omfatter også forskningsetiske retningslinjer, 
personvern, pasientrettigheter og andre samfunnsmessige aspekter ved forskning innen medisinsk teknologi.
 Studenter i emnet skal aktivt forholde seg til tverrfagligheten innen medisinsk teknologi ved å presentere og diskutere eget 
forskningsprosjekt for de øvrige studentene i emnet, utarbeide en web-side som presenterer prosjektet som del av 
satsingsområdet medisinsk teknologi, vurdere mulige etiske og samfunnsmessige utfordringer ved eget prosjekt og se mulig 
samarbeids-potensiale for sitt prosjekt med andre fagmiljø. 
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Læringsformer og aktiviteter: Forelesninger.
 Presentasjon av egne prosjekt, gruppediskusjoner. 
 Webpublisering av prosjekt, Essay. 
Vurderingsform: Muntlig/Rapport

Vurderingsdel Dato Tid Tell.andel Hjelpemiddel
MUNTLIG EKSAMEN
ARBEIDER

MEDT8002 Ul bildedx
Ultralyd bildediagnostikk
Ultrasound imaging

Faglærer: Professor Hans Torp
Uketimer: Høst:  = 7.50 SP
Tid: Tid og sted etter avtale.
Karakter: Bestått/Ikke bestått Obl. aktiviteter: Lab oppgave m/skriftlig rapportering, Semesteroppgave med pre-
sentasjon

Læringsmål: Emnet skal gi en grundig innføring i prinsipper og begrensninger i ultralyd B-mode, Doppler, fargedoppler og 
vevsdoppler teknikker i 2 og 3 dimensjoner, og en bred oversikt over anvendelse innen diagnose og behandlingsstøtte. Emnet 
skal også gi inngående kunnskap og praktiske ferdigheter innen en eller noen få spesifikke kliniske anvendelser, inkludert bruk 
av dataverktøy for analyse og etterbehandling.
Forkunnskapskrav: Grunnleggende matematikk og fysikkkunnskaper. Kunnskap om anatomi og fysiologi tilsvarende 
medisinsk embetseksamen.
Anbefalte forkunnskaper: Erfaring med klinisk bruk av ultralyd.
Faglig innhold: Ultralyd bølgeforplantning og stråleforming. Ulineære effekter. Ultralyd probe-teknologi for 2D og 3D 
avbildning. Oppløsning, kontrast, aukustisk støy og bildeartifakter, demonstrert ved datasimulering, in vitro og in vivo 
avbildning. Kontinuerlig og pulset ultralyd for blodstrømsmåling. Hemodynamikk og anvendelser i kardiologi og vaskulært. 
Fargedoppler og vevsdoppler. Strain og strain-rate avbildning. Ultralydkontrastmidler. Pasientsikkerhet ved ultralyd. Termiske 
og mekaniske effekter på humant vev. Digital lagring, pasientarkiv og nettverk. Programvare for visualisering og analyse av 2D 
og 3D ultralyd-data. Oversikt over anvendelse bla. innen kardiologi, vaskulær avbildning, obstetrikk, kirurgi, ...
Læringsformer og aktiviteter: Forelesninger, ukentlige kollokvier.
 Bildeanalyse og systematisering av data.
Vurderingsform: Muntlig

Vurderingsdel Dato Tid Tell.andel Hjelpemiddel
MUNTLIG EKSAMEN

MEDT8003 DEKOMP OG BOBL
Dekompresjonsteori og bobledannelse
Decompression Theory and Bubble Formatin

Faglærer: Professor Alf O Brubakk
Uketimer: Høst: Vår: = 8 SP
Tid: Tid og sted etter avtale.
Karakter: Bestått/Ikke bestått Obl. aktiviteter: Forelesninger

Læringsmål: Kurset skal gi innsikt og kunnskap om de viktigste modeller for gassopptak og eliminasjon og fordeling av gasser 
i organismen. Kunnskap om og innsikt i de viktigste teoretiske modeller for bobledannelse. Kurset skal gi både praktisk 
kunnskap og grunnleggende teori for hvordan dekompresjonsprosedyrer utvikles på et nivå som kan gjøre studenten i stand til 
selvstendig vurdering av disse. Kurset skal gi kunnskap om sammenhengen mellom bobledannelse og skader og prinsippene 
for behandling av disse. Kurset skal gi studenten grunnlag for selvstendig planlegging og gjennomføring av studier av 
dekompresjonsprosessen.
Forkunnskapskrav: Mastergrad eller lignende innen biologiske eller tekniske fag,
 Medsinsk forskerlinjestudent 
Anbefalte forkunnskaper: Basale kunnskaper innen fysiologi, fysikk og matematikk
Faglig innhold: Beskrivelse av forskjellige modeller (dissolved gas models, phase models, diffusion models), spesielt vil bli 
lagt vekt på komparative aspekter. Teoretiske og eksperimentelt grunnlag for de forskjellige modellene og hvordan 
dekompresjonsprosedyrer er bygget opp. Evaluering av dekompresjonsprosedyrer. Lokalisering av bobler og 
skademekanismer. Behandling av dekompresjonsskader. Langtidseffekter av dekompresjon
Læringsformer og aktiviteter: 10 timer forelesning, 4 uker ledet selvstudium
Vurderingsform: Rapport

Vurderingsdel Dato Tid Tell.andel Hjelpemiddel
GODKJENT RAPPORT
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MEDT8004 HYP FYS
Hyperbar fysiolog 
Mechanisms in Hyperbaric Physiology

Faglærer: Professor Alf O Brubakk
Uketimer: Høst: Vår: = 5 SP
Tid: Tid og sted etter avtale.
Karakter: Bestått/Ikke bestått Obl. aktiviteter: forelesninger

Læringsmål: Kurset skal gi innsikt og kunnskap om de viktigste effektene av det hyperbare miljø på biologiske organismer, 
og gi studenten kunnskaper om basale mekanismer for trykkeffekter. Kurset skal gi både praktisk kunnskap og grunnleggende 
teori for hvilke kliniske symptomer trykk kan gi og hvordan prosedyrer kan utvikles for å motvirke dette. Kurset skal gi 
kunnskap om sirkulatoriske og ventilatoriske forhold ved opphold i vann. Kurset skal videre gi kunnskap om effekten av 
forskjellige gasser, spesielt med vekt på toksiske effekter og hvordan disse kan motvirkes. Kurset skal gi studenten grunnlag for 
selvstendig planlegging og gjennomføring av studier av forskningsprosjekt innen disse områdene.
Forkunnskapskrav: Mastergrad eller lignende innen biologiske eller tekniske fag, Forskerlinje i medisin
Anbefalte forkunnskaper: Basale kunnskaper innen fysiologi.
Faglig innhold: Beskrivelse av trykkeffekter på organismen, spesielt vil det bli lagt vekt på komparative aspekter. Teoretiske 
og eksperimentelt grunnlag for de forskjellige effektene, hvordan disse effektene kan gi kliniske symptomer. Og hvordan de 
kan forhindres. Beskrivelse av forskjellige gassblandinger i pustegasser under trykk, effekter på organismen og hvordan skader 
kan forhindres. Effekter av bruk av pusteutstyr på organismen. Oversikt over effekt av nedsenking i vann på sirkulasjon og 
ventilasjon.
Læringsformer og aktiviteter: 10 timer forelesning, 2 uker ledet selvstudium
Vurderingsform: Rapport

Vurderingsdel Dato Tid Tell.andel Hjelpemiddel
GODKJENT RAPPORT

MEDT8005 FORSKMET I HYP FYS
Forskningsmetoder i hyperbar fysiologi 
Research Methods in Hyperbaric Physiology

Faglærer: Professor Alf O Brubakk
Uketimer: Høst: Vår: = 6 SP
Tid: Tid og sted etter avtale.
Karakter: Bestått/Ikke bestått Obl. aktiviteter: Forelesninger

Læringsmål: Kurset skal gi innsikt og kunnskap om de viktigste metoden som benyttes innen hyperbar fysiolgi. Kurset skal gi 
både praktisk kunnskap og grunnleggende teori for de enkelte metoder på et nivå som kan gjøre studenten i stand til selvstendig 
planlegging og gjennomføring av prosjekt.
Forkunnskapskrav: Mastergrad eller lignende innen biologiske eller tekniske fag, forskerlinje i medisin
Anbefalte forkunnskaper: Basale kunnskaper innen fysiologi
Faglig innhold: Beskrivelse av forskjellige modeller (dyr, mennesker, isolerte organer), med fordeler og ulemper med disse, 
spesielt vil bli lagt vekt på komparative aspekter. Teori og praksis som basis for de mest brukte metodene 
(dekompresjonsevaluering, vurdering av sirkulasjon-og ventilasjon, immunologiske metoder, isolerte kar, isolerte hjerter, 
ultralydmetoder, temperatur). Etikk og vitenskapelig teori.
Læringsformer og aktiviteter: 10 timer forelesning, 10 timer kurs, 2 uker ledet selvstudium
Vurderingsform: Rapport

Vurderingsdel Dato Tid Tell.andel Hjelpemiddel
GODKJENT RAPPORT

MOL8001 MOL FYS
Molekylær fysiologi: Mekanismer og metoder 
Molecular Physiology: Mechanisms and Methods

Faglærer: Professor Astrid Lægreid
Uketimer: Høst: Vår: = 4.50 SP
Tid: Tid og sted etter avtale.
Karakter: Bestått/Ikke bestått Obl. aktiviteter: Deltakelse på seminarer, Eget seminar

Læringsmål: Kandidaten skal ha innsikt i hvordan molekylære mekanismer kan ligge til grunn for fysiologiske prosesser og 
regulering av disse gjennom å skaffe seg kunnskap fra forskningsfronten i dette fagfeltet og gjennom selv å presentere relevante 
forskningsresultater fra vitenskapelig litteratur og evt. fra egne arbeider. 
Forkunnskapskrav: MOL4010, BI1001, BI1005, ZO2020, BO2020, BI2014 eller tilsvarende
Anbefalte forkunnskaper: Grunnleggende kunnskaper i fysiologi, molekylærbiologi, molekylær cellebiologi tilsvarende 
MOL4010, BI1001, BI1004, BI1005, BI2012, BI2014, ZO2020, BO2020, BI3016
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Faglig innhold: Molekylære aspekt ved fysiologiske prosesser med vekt på hjerte-/kar- og mage-/tarm-fysiologi. 
 Sentrale innfallsvinkler er:
 Ekstracellulære stimuli
 Agonister/antagonister, reseptorer, cellespesifikke responser
 Intracellulær signalformidling
 Intracellulære mediatorer, mekanismer for signalformidling
 Regulering av genuttrykk
 Transkripsjonsfaktorer, mekanismer for regulering av genuttrykk 
Læringsformer og aktiviteter: Seminarer 
Vurderingsform: Muntlig

Vurderingsdel Dato Tid Tell.andel Hjelpemiddel
MUNTLIG EKSAMEN

MOL8002 MOLMEK
Molekylære mekanismer
Molecular Mechanisms of Host Defence

Faglærer: Professor Anders Sundan
Uketimer: Vår: = 9 SP
Tid: Tid og sted etter avtale.
Karakter: Bestått/Ikke bestått Obl. aktiviteter: Deltakelse på seminarer, Skriving av et essay

Læringsmål: Kurset tar utgangspunkt i den basale cellebiologiske og molekylærbiologiske forskning ved Institutt for 
Kreftforskning og Molekylær medisin ved DMF. Studentene skal derved få en innføring i eksperimentell biologisk forskning 
på celle og molekylærnivå, og hvilke begrensninger og muligheter det gir i å forstå grunnleggende naturvitenskapelige 
problemer og muligheter for medisinsk behandling.
Forkunnskapskrav: Mastergrad biologi, kjemi og fysikk. Fullført medisinstudium (uten turnus) eller tatt opp som student ved 
forskerlinjen i med.tekn. i medisinstudiet.
Anbefalte forkunnskaper: Grunnleggende kunnskaper i medisin, cellebiologi, molekylærbiologi på masternivå.
Faglig innhold: Kurset inneholder en cellebiologisk og molekylærbioogisk forståelse av celle-vekst og -død, av reparasjons- 
og vedlikeholdsprosesser i celler, av basale immunologiske mekanismer i en organisme, og en beskrivelse av kreftutvikling på 
molekylært-, cellulært- og organisme-nivå.
Vurderingsform: Skriftlig

Vurderingsdel Dato Tid Tell.andel Hjelpemiddel
SKRIFTLIG EKSAMEN

MOL8003 MIKROARR M LABB
Mikroarrayteknologi og dataanalyse med laboratoriekurs
Microarray Technology and Data Analysis - with Laboratory Training

Faglærer: Professor Astrid Lægreid
Uketimer: Vår: = 6 SP
Tid: Tid og sted etter avtale.
Karakter: Bestått/Ikke bestått Obl. aktiviteter: Forelesninger, Labb øvinger

Læringsmål: Kandidaten skal kjenne grunnlaget for mikromatriseteknologi, ha kunnskap om sentrale prinsipper for data-
analyse og sentrale bruksområder for teknologien og ha grunnlag for etiske refleksjoner omkring bruk av denne teknologien. 
Kandidater som har deltatt på laboratoriekurset skal i tillegg kunne gjennomføre mikromatriseforsøk.
Forkunnskapskrav: MOL4010, BI1001, BI1005, BI2014, MA0301, ST1201, IT1103 eller tilsvarende
Anbefalte forkunnskaper: Grunnleggende kunnskaper i molekylærbiologi, molekylær cellebiologi og data-analyse 
tilsvarende MOL4010, BI1001, BI1005, BI2012, BI2014 BI3016, MA0301, ST1201, ST1101, IT1103, IT1105 (TDT4120), 
TDT4145, TKJ4175, BT8102
Faglig innhold: Mikroarrayteknologi (produksjon, ulike format, isolering og merking av prøve, hybridisering, bildeanalyse)
 Eksperimentell design, data preprosessering og ?analyse (statistiske metoder, databaser for lagring av eksperimentelle data, 
analysemetoder)
 Mikromatrise-basert funksjonell genomforskning. 
 Etiske perspektiv på mikroarrayteknologi og genetisk risikoinformasjon. 
Læringsformer og aktiviteter: Forelesninger, demonstrasjoner, laboratoriearbeid
 15 forelesningstimer 
 15 timer ledet selvstudium
 15 timer laboratorieøvninger 
Vurderingsform: Skriftlig

Vurderingsdel Dato Tid Tell.andel Hjelpemiddel
SKRIFTLIG EKSAMEN
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MOL8004 MIKROAR U LABB
Mikroarrayteknologi og dataanalyse - uten laboratoriekurs
Microarray Technology and Data Analysis ? without Laboratory Training

Faglærer: Professor Astrid Lægreid
Uketimer: Vår: = 4.50 SP
Tid: Tid og sted etter avtale.
Karakter: Bestått/Ikke bestått Obl. aktiviteter: Forelesninger

Læringsmål: Kandidaten skal kjenne grunnlaget for mikromatriseteknologi, ha kunnskap om sentrale prinsipper for data-
analyse og sentrale bruksområder for teknologien og ha grunnlag for etiske refleksjoner omkring bruk av denne teknologien. 
Forkunnskapskrav: MOL4010, BI1001, BI1005, BI2014, MA0301, ST1201, IT1103 eller tilsvarende
Anbefalte forkunnskaper: Grunnleggende kunnskaper i molekylærbiologi, molekylær cellebiologi og data-analyse 
tilsvarende MOL4010, BI1001, BI1005, BI2012, BI2014 BI3016, MA0301, ST1201, ST1101, IT1103, IT1105 (TDT4120), 
TDT4145, TKJ4175, BT8102
Faglig innhold: Mikroarrayteknologi (produksjon, ulike format, isolering og merking av prøve, hybridisering, bildeanalyse)
 Eksperimentell design, data preprosessering og ?analyse (statistiske metoder, databaser for lagring av eksperimentelle data, 
analysemetoder)
 Mikromatrise-basert funksjonell genomforskning.
 Etiske perspektiv på mikroarrayteknologi og genetisk risikoinformasjon. 
Læringsformer og aktiviteter: 15 forelesningstimer 
 15 timer ledet selvstudium 
Vurderingsform: Skriftlig

Vurderingsdel Dato Tid Tell.andel Hjelpemiddel
SKRIFTLIG EKSAMEN

MOL8005 MOl 8005
Molekylære mekanismer oppgave skriving
Molecular Methods of Host defence - Essey Part

Faglærer: Professor Anders Sundan
Uketimer: Vår: = 3 SP
Tid: Tid og sted etter avtale.
Karakter: Bestått/Ikke bestått Obl. aktiviteter: Skriving av essay

Læringsmål: Kurset tar sikte på at studentene skal lære seg å skrive en popularisert artikkel om et vitenskapelig emne. Kravene 
til essayet er at det uten vesentlig omarbeiding skal kunne publiseres som en oversiktsartikkel i tidsskrifter som f.eks. "Tidsskrift 
for Den Norske Lægeforening" eller "NBS Nytt". Artikkelen kan være på inntil 10 sider, med inntil 3 figurer og ikke mere enn 
10 referanser. Emne og tittel på artikkelen må godkjennes av kursleder
Forkunnskapskrav: MOL 8002
Anbefalte forkunnskaper: Grunnleggende kunnskaper i medisin, cellebiologi, molekylærbiologi på masternivå
Læringsformer og aktiviteter: Selvstudium - skriving av et essey
Vurderingsform: Skriftlig

Vurderingsdel Dato Tid Tell.andel Hjelpemiddel
SKRIFTLIG EKSAMEN

NEVR8001 HJERNE 13C
Hjernemetabolisme studert med 13C kjerne magnet resonans spektroskopi og andre metoder 
Brain Metabolism Studied by Nuclear Magnet Resonance Spectroscopy and Other Methods

Faglærer: Professor Ursula Sonnewald
Uketimer: Høst:  = 7.50 SP
Tid: Tid og sted etter avtale.
Karakter: Bestått/Ikke bestått Obl. aktiviteter: Forelesningene, Presentasjon

Læringsmål: Kandidaten har fått innblikk i 13C kjerne magnet resonans spektroskopi (NMRS) og andre metoder som masse 
spektroskopi og elektronmikroskopi som metoder i hjerneforskning
Forkunnskapskrav: Elementær viten om hjernen og basal biokjemi
Anbefalte forkunnskaper: NEVR 3010
Faglig innhold: Kurset gir en generell innføring i hjernemetabolisme med særlig vekt på interaksjoner mellom glia og nevroner. 
Dette blir studert i cellekulturer og dyremodeller av nevrologiske og psykiatriske sykdommer. Deltakerne vil også få innsikt i 
13C NMRS teknikken. Da kreves ikke store forkunnskaper i NMR teori siden kurset vektlegger praktisk anvendelse i 
nevrovitenskap. Studenten lærer å ekstrahere aminosyrer fra vevsprøver og cellekulturer samt tilberedning av NMRS prøver. 
Inkludert er også utføring av et NMRS eksperiment.
 Teori og forskningsresultater fra andre metoder vil også bli berørt. Emne vil bli undervist i løpet av en uke tidlig i høstsemestret. 
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Læringsformer og aktiviteter: Kandidaten har fått innblikk i 13C kjerne magnet resonans spektroskopi (NMRS) og andre 
metoder som masse spektroskopi og elektronmikroskopi som metoder i hjerteforskning
Vurderingsform: Muntlig

Vurderingsdel Dato Tid Tell.andel Hjelpemiddel
MUNTLIG EKSAMEN

NEVR8002 Asp nevr biol
Aspekter i Nevrobiologi
Aspects of Neurobiology

Faglærer: Professor Tore Syversen, Professor Ursula Sonnewald
Koordinator: Professor Ursula Sonnewald
Uketimer: Høst: Vår: = 4.50 SP
Tid: Tid og sted etter avtale.
Karakter: Bestått/Ikke bestått Obl. aktiviteter: Seminarer

Læringsmål: Formålet er å gi en innføring i nevrobiologisk forskning med retning metabolisme spesielt av glukose og glutamat
Forkunnskapskrav: Mastergrad eller lignende.
 Basal biokjemi, nevrobiologi
Anbefalte forkunnskaper: NEVRO 3010
Faglig innhold: Forskjellige aspekter i nevrobiologi med tyngde på metabolisme og kjerne magnet resonanse spektroskopi 
(NMR). Emner som blir berørt: Interaksjoner mellom neuroner og astrocytter i cellekulturer og dyremodeller av nevrologiske 
sykdommer, som epilepsi og schizofreni. Innvirkning av tungmetaller på nerveceller. In vivo NMR spektroskopi av dyr og 
mennesker. Ex vivo NMR spektroskopi av celle ekstrakter og ekstrakter av forskjellige hjerneområder. Kurset kan holdes på 
engelsk. Undervisningen vil foregå en time hver annen uke, i løpet av høst og vår semestret.
Læringsformer og aktiviteter: seminarer
Vurderingsform: Muntlig

Vurderingsdel Dato Tid Tell.andel Hjelpemiddel
MUNTLIG EKSAMEN

NEVR8003 DYREEKSP
Forsøksdyrlære for forskere 
Laboratory Animal Science for Researchers

Faglærer: Klinikkveterinær Ingolf Hanssen
Uketimer: Høst:  = 6 SP
Tid: Tid og sted etter avtale.
Karakter: Bestått/Ikke bestått Obl. aktiviteter: 5-dagers teoretisk kurs, Gruppearbeid, Individuell oppgave

Læringsmål: Etter kurset bør forskeren:
 - kjenne prinsippene bak moderne forsøksdyrlære og velferd
 - kjenne lovverket som regulerer bruken av forsøksdyr i Norge
 - kjenner de potensielle helsefarene forbundet med dyreforsøk, og hvordan man kan minimalisere disse farene
 - forstå betydningen av de interne og eksterne faktorene som påvirker et forsøksdyr og som dermed kan påvirke utfallet av et 
dyreforsøk
 - vite hvordan man bør arbeide for å standardisere disse faktorene mest mulig
 - vite i grove trekk hvordan man foretar helsemonitorering av forsøksdyr
 - forstå de viktigste prinsippene som legges til grunn ved valg av metoder for håndtering og behandling av forsøksdyr
 - forstå prinsippene bak anestesi, analgesi og human avliving av dyr
 - forstå de generelle prinsippene som brukes for å planlegge dyreforsøk, herunder kvalitetskontroll
 - ha kjennskap til de potensielle alternativer og supplementer til dyreforsøk som eksisterer
 - kunne evaluere en publisert artikkel om dyreforsøk med vekt på måten dyrene beskrives og brukes på
 - kjenne til og kunne anvende retningslinjer for god rapportering av dyreforsøk
 - ha innsikt i de viktigste faktorene som avgjør driften av en forsøksdyravdeling samt å kunne foreta en enkel evaluering av en 
avdeling
 - ha en holdning til forsøksdyr som gjenspeiler ?de tre R?ene? med fokus på dyrevern og dyrevelferd (Replace, Reduce, Refine) 
Forkunnskapskrav: 3-årig grunnutdannelse på universitets- eller høgskolenivå er nødvendig for at deltageren skal kunne 
bruke tittelen ?FELASA category C, Researcher? når de øvrige obligatoriske aktivitetene (se nedenfor) er gjennomførte.
Anbefalte forkunnskaper: Biomedisinsk grunnutdannelse på universitets- eller høgskolenivå, kurs i statistikk, kjennskap til 
litteratursøk på Internett og i bibliotek
Faglig innhold: Lovgivning
 Etikk, holdninger i samfunnet
 Saksgang i dyreforsøk
 Forsøksdyrbiologi, valg av dyreart
 Genetiske & miljøfaktorer som påvirker dyreforsøk
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 Helsefarer
 Prinsipper ved håndtering av dyr
 Anestesi, analgesi og human avliving
 Evaluering og kvalitetssikring av dyreforsøk, rapportering
 Alternativer til dyreforsøk, litteratursøk 
Læringsformer og aktiviteter: Kateterforelesninger, demonstrasjoner og omvisninger, gruppearbeid og individuelle 
oppgaver. Kurset består totalt av 35 timer med forelesninger & forberedelser til disse, 24 timer med selvstudium (gruppearbeid 
og individuelle oppgaver) og 21 timer med praktisk opplæring. Kravene er gitt av Landbruksdepartementet (http://
oslovet.veths.no/Oppl/nye.html#KatC)
Vurderingsform: Skriftlig

Vurderingsdel Dato Tid Tell.andel Hjelpemiddel
SKRIFTLIG EKSAMEN

NEVR8004 CELL TOKS
Cellekulturer anvendt i toksikologi 
 Cell Cculture Methods in Toxicology

Faglærer: Professor Tore Syversen
Uketimer: Høst:  = 7.50 SP
Tid: Tid og sted etter avtale.
Karakter: Bestått/Ikke bestått Obl. aktiviteter: Deltakelse i undervisining, presentasjon

Læringsmål: Kandidaten skal delta i dyrking av cellekulturer. Undersøkelse i lysmikroskop og bestemmelse av 
celletoksikologiske parametre, f.eks. protein, mitochnondire-aktivitet, cellemembranens integritet. Bruk av radioaktive isotoper 
blir gjennomgått og demonstrert. Studenten skal selv planlegge og gjennomføre et forsøksoppsett
Forkunnskapskrav: Grunnleggende kunnskaper i cellebiologi, biojemi og toksikologi
Anbefalte forkunnskaper: Cellebiologi, biokjemi
Faglig innhold: Kurset skal gi en innføring i aktuelle metoder for å undersøke toksisitet med cellekulturer. Ved siden av å dyrke 
cellelinjer skal kandidaten prøve en eller flere av de metoder for toksisitets-bedømmelse som anvendes løpende i vårt 
laboratorium. Bruk av radioaktive isotoper gjennomgås spesielt. Forkunnskaper i biokjemi og cellebiologi er ønskelig, mens 
kurs i toksikologi eventuelt kan tas parallelt med dette kurset. 
Læringsformer og aktiviteter: 33 kurstimer plus egen presentasjon
Vurderingsform: Muntlig

Vurderingsdel Dato Tid Tell.andel Hjelpemiddel
MUNTLIG EKSAMEN

NEVR8005 CELL MOL NEVR
Cellulær og molekulær nevrovitenskap 
Cellular and Molecular Neuroscience

Faglærer: Professor Hanna Mustaparta
Uketimer: Vår: = 15 SP
Tid: Tid og sted etter avtale.
Karakter: Bestått/Ikke bestått Obl. aktiviteter: Ingen

Læringsmål: Å gi en utdypet forståelse av nevral struktur, nevrale signalmekanismer og deres funksjon. 
Forkunnskapskrav: Opptatt PhD program i nevrovitenskap
Faglig innhold: Kurset er tverrfaglig og videreutvikler temaer fra kurset NEVR3020/3030. Sentrale emner er signalisering i 
nerveceller, nevral koding, mekanismene bak dannelsen av funksjonelle enheter som reseptive felt, naturlige og syntetiske 
nevrale nettverk og nevrale forklaringsmodeller for sensorisk persepsjon. Innholdet overlapper med NEVR3020 og de fleste 
forelesningene er felles, men NEVR8005 har egen litteraturliste og krever større forståelse. Det gis fleksibilitet i sammensetning 
av pensum, gitt at bredden i fagfeltet er ivaretatt. NEVR80005 gir 50 % reduksjon i studiepoeng mot NEVR3020. 
Læringsformer og aktiviteter: Forelesninger og demonstrasjoner. 
Vurderingsform: Muntlig

Vurderingsdel Dato Tid Tell.andel Hjelpemiddel
MUNTLIG EKSAMEN

NEVR8006 FYSPSY OG KOG NEVR
Fysiologisk psykologi og kognitiv nevrovitenskap
Physiological Psychology and Cognitive Neuroscience

Faglærer: Professor Edvard Ingjald Moser
Uketimer: Vår: = 15 SP
Tid: Tid og sted etter avtale.
Karakter: Bestått/Ikke bestått Obl. aktiviteter: Ingen
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Læringsmål: Å gi en utdypet forståelse av det nevrale grunnlaget for mental aktivitet med spesiell vekt på kognitive prosesser.
Forkunnskapskrav: Opptatt PhD program I nevrovitenskap
Faglig innhold: Kurset gir en grundig innføring i det biologiske grunnlaget for atferd og kognisjon, nevrale mekanismer for 
hukommelse, språk og læring, forholdet mellom hjerne og bevissthet og nevrofilosofi. Nevroinformatikk og nettverksmodeller 
for hjernefunksjon er sentrale tema. Innholdet overlapper med NEVR3030 og de fleste forelesningene er felles, men NEVR8006 
har egen litteraturliste og krever større forståelse. Det gis fleksibilitet i sammensetning av pensum, gitt at bredden i fagfeltet er 
ivaretatt. NEVR8006 gir 50 % reduksjon i studiepoeng mot NEVR3030
Læringsformer og aktiviteter: Forelesninger og demonstrasjoner.
Vurderingsform: Muntlig

Vurderingsdel Dato Tid Tell.andel Hjelpemiddel
MUNTLIG EKSAMEN

NEVR8007 FORD NEVR 1
Fordypning i Nevrovitenskap I
Neuroscience

Faglærer: Professor Edvard Ingjald Moser
Uketimer: Høst: Vår: = 7.50 SP
Tid: Tid og sted etter avtale.
Karakter: Bestått/Ikke bestått Obl. aktiviteter: Ingen

Forkunnskapskrav: Opptak på PhD i nevrovitenskap
Faglig innhold: Kurset skal gi en grundig forståelse av etablert kunnskap samt en innføring i nyere viten innenfor 
nevrovitenskap. Pensum består av bøker og artikler lagt opp i samråd med veileder, og skal godkjennes av Programstyret.
Læringsformer og aktiviteter: Forelesning med diskusjon
Vurderingsform: Muntlig

Vurderingsdel Dato Tid Tell.andel Hjelpemiddel
MUNTLIG EKSAMEN

NEVR8008 FORD NEVR II
Fordypning i Nevrovitenskap II
Neuroscience

Faglærer: Professor Edvard Ingjald Moser
Uketimer: Høst: Vår: = 15 SP
Tid: Tid og sted etter avtale.
Karakter: Bestått/Ikke bestått Obl. aktiviteter: Ingen

Forkunnskapskrav: Opptak på PhD i nevrovitenskap
Faglig innhold: Kurset skal gi en grundig forståelse av etablert kunnskap samt en innføring i nyere viten innenfor 
nevrovitenskap. Pensum består av bøker og artikler lagt opp i samråd med veileder, og skal godkjennes av Programstyret. 
Læringsformer og aktiviteter: Selvstudium, 2 - 3 semester
Vurderingsform: Muntlig

Vurderingsdel Dato Tid Tell.andel Hjelpemiddel
MUNTLIG EKSAMEN

SMED8000 SMED8000
Medisinsk forskning i teori og praksis 
 Medical research: Theory and practice

Faglærer: Professor Geir Jacobsen
Uketimer: Høst:  = 8 SP
Tid: Tid og sted etter avtale.
Karakter: Bestått/Ikke bestått Obl. aktiviteter: Forelesninger, Gruppeoppgaver

Læringsmål: Kurset skal gi innsikt i og kunnskap om forskningsprosessen i både dybde og bredde. 
Forkunnskapskrav: Mastergrad eller lignende
Anbefalte forkunnskaper: Opptak i PhD programmet
Faglig innhold: Vitenskapsteori. Regler og forskrifter for forsøk både på dyr og mennesker. Etikk og redelighet. 
Forskningsmetoder (basalforskning, mylekylærbiologi, klinisk forskning, epidemiologisk forskning) og planlegging av 
forskningsprosjekt. Anvendt statistikk. Litteratursøk og personlige databaser. Vitenskapelig kommunikasjon, foredrag. 
Publikasjon og tidsskrifter. 
Læringsformer og aktiviteter: 40 timer forelesning / seminar
Vurderingsform: Oppgave

Vurderingsdel Dato Tid Tell.andel Hjelpemiddel
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OPPGAVE

SMED8001 EP OG PASIENT
Epidemiologi og pasientnær klinisk forskning 
Epidemiology I

Faglærer: Professor Lars Johan Vatten
Uketimer: Høst:  = 7.50 SP
Tid: Tid og sted etter avtale.
Karakter: Bestått/Ikke bestått Obl. aktiviteter: Forelesning, Gruppearbeid

Læringsmål: Studentene skal lære om de viktigste mål på forekomst av sykdom, og hvordan man måler sammenhengen 
mellom en bestemt faktor og forekomsten av sykdom. Studentene skal også lære seg å forstå ulike måter å planlegge 
epidemiologiske undersøkelser. Studenten skal lære prinsippene for gjennomføring av eksperimentelle kliniske forsøk og 
regelverket som styrer denne forskningen.
Forkunnskapskrav: Opptak på masterstudiet i helsevitenskap eller PhD-studiet
Anbefalte forkunnskaper: Kunnskap tilsvarende høyskoleutdannelse i helsefag
Faglig innhold: Emnet skal gi kunnskap om hvordan man studerer utbredelse av sykdommer i befolkningen og hvordan man 
undersøker årsaker til sykdom i befolkningen. Emnet vil gi en innføring i metode- og datagrunnlaget i epidemiologi og vil 
demonstrere anvendelse av metodene. 
 Emnet omfatter også grunnleggende innføring i pasientnær klinisk forskning med hovedvekt på randomiserte kontrollerte 
forsøk. Man vil gjennomgå prosessen fra ide til protokoll, design, godkjenning av myndigheter, gjennomføring, analyse, 
fortolkning og publisering. 
Læringsformer og aktiviteter: Forelesninger og gruppearbeid
Vurderingsform: Skriftlig

Vurderingsdel Dato Tid Tell.andel Hjelpemiddel
SKRIFTLIG EKSAMEN

SMED8002 EP II
Epidemiologi II 
 Epidemiology II

Faglærer: Professor Lars Johan Vatten
Uketimer: Høst:  = 7.50 SP
Tid: Tid og sted etter avtale.
Karakter: Bokstavkarakterer Obl. aktiviteter: Ingen

Læringsmål: Forstå de vanligste studiedesign i epidemiologi, inklusive de problemer som ofte kan være til stede (bias og 
confounding).Lære de vanligst brukte multivariable analyseteknikkene i epidemiologi
Forkunnskapskrav: Tilvarende Epidemiologi og pasientnær klinisk forskning SMED8001 og Medisinsk statistikk I 
KLMED8004
Anbefalte forkunnskaper: Epidemiologi og pasientnær klinisk forskning SMED8001 og Medisinsk statistikk I og II 
KLMED8004 /KLMED8005
Faglig innhold: Studiedesign: kohort og case-control studier
 Bias og confounding, interaksjon og effekt modifiseringAnalyser av epidemiologiske data, både enkle analyser (2x2 abeller) 
med Mantel-Haenszel kji-kvadrattester, og multivariable regresjonsteknikker 
Læringsformer og aktiviteter: Forelesninger og øvinger
Vurderingsform: Skriftlig

Vurderingsdel Dato Tid Tell.andel Hjelpemiddel
SKRIFTLIG EKSAMEN

SMED8003 HELSETJ FORSK
Helsetjenesteforskning
Health Services Research

Faglærer: NN
Uketimer: Høst:  = 7.50 SP
Tid: Tid og sted etter avtale.
Karakter: Bestått/Ikke bestått Obl. aktiviteter: Forelesninger, Gruppearbeid

Læringsmål: Kandidatene skal ha en forståelse av prisnippene bak helsetjenestens oppbygging, organisering og finansiering. 
De skal videre kjenne de viktigste forskningsområdene innen helsetjenesteforskningen. Innen hvert av områdene vil 
kandidatene bli gjort kjent med sentrale forskningsarbdier, og gjennom dette er det et mål å gi en oversikt over ulike metodiske 
innfallsvinkler i helsetjenesteforskningen, både innen kvalitativ og kvantitativ metodikk. 
Forkunnskapskrav: Mastergrad eller tilsvarende
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Faglig innhold: Emnet fokuserer på tre områder. I "Helsetjenestens organisering og finansiering" diskuteres innretning og 
oppbygging av ulike helsesystemer. I "Helseøkonomi" gies en oversikt over de viktigste helseøkonomiske analysemetoder og 
problemstillinger. I "Praksis, tilgjengelighet og kvalitet" diskuteres utvikling, tolkning og analyser av kvalitetsindikatorer, 
pasienttilfredshetsanalyser og variasjoner i medisinsk praksis. 
Læringsformer og aktiviteter: Forelesninger og gruppearbeid
Vurderingsform: Skriftlig

Vurderingsdel Dato Tid Tell.andel Hjelpemiddel
SKRIFTLIG EKSAMEN

Institutt for biologi

BI8001 ATFERD BEVAR BIOLOGI
Atferd og bevaringsbiologi
Behaviour and Conservation Biology

Faglærer: Professor Gunilla Rosenqvist
Uketimer: Vår: = 7.50 SP
Tid: Tid og sted etter avtale.
Karakter: Bokstavkarakterer Obl. aktiviteter: Godkjent deltagelse på seminar

Læringsmål: Etter å ha fullført kurset skal studentene ha kunnskaper om hvordan ulike tema i atferdsbiologien kan nyttiggjøres 
innen bevaringsbiologi og forvaltning.
Faglig innhold: Emnet går annet hvert år (2005, 2007)
 Atferdsbiologi og bevaringsbiologi er to disipliner som tidligere ikke, eller i svært liten grad er blitt koblet. Dette kurset gir en 
innføring i hvordan ulike tema i atferdsbiologien kan nyttiggjøres innen bevaringsbiologien og gi en bedre forståelse for og 
løsning på ilke problemer innen forvaltningen. Emnet tar for seg eksempler fra fisk, amfibier, fugl og pattedyr vedrørende 
basisdata for atferdsøkologi og bevaringsproblemer/intervensjoner. Spesielle tema som blir tatt opp er betydningen av ulike 
pardanningsystemer med ulike makevalgstrategier, foreldreomsorg og variasjon i reproduktiv suksess for 
forvaltningsproblemer. 
Læringsformer og aktiviteter: Forelesninger: 3 timer
 Seminar: 32 timer, obligatorisk
Vurderingsform: Muntlig

Vurderingsdel Dato Tid Tell.andel Hjelpemiddel
MUNTLIG EKSAMEN 1/1

BI8002 SYSTEM/TAKSONOMI III
Systematikk/taksonomi III 
Systematics and Taxonomy III

Faglærer: Førsteamanuensis Sigurd Mjøen Såstad
Uketimer: Vår: = 7.50 SP
Tid: Tid og sted etter avtale.
Karakter: Bestått/Ikke bestått Obl. aktiviteter: Ingen

Læringsmål: Etter å ha fullført kurset skal studentene ha avanserte kunnsaker om systematisktaksonaomisk teori og metode.
Forkunnskapskrav: Cand. scient/mastergrad i biologi eller tilsvarende
Faglig innhold: Emnet går hvert annet år, neste gang våren 2005
 En seminarserie vil gjennomgå avanserte emner i systematisk/taksonomisk teori og metode. Fokus vil være på aktuell teori og 
metodikk for fylogenetisk rekonstruksjon; anvendelse av fylogenier for studier av evolusjon (komparativ metode); fylogenetisk 
analyse av intraspesifikk variasjon i forhold til geografi og økologi (fylogeografi); studier av tidligere demografiske endringer 
ved bruk av gentrær og coalescence-teori (fylodemografi). 
Læringsformer og aktiviteter: Seminar: 40 timer, obligatorisk
Vurderingsform: Arbeider

Vurderingsdel Dato Tid Tell.andel Hjelpemiddel
GODKJENT RAPPORT 1/1

BI8004 EVOLUSJONÆR BIOLOGI
Evolusjonær biologi
Evolutionary Biology

Faglærer: Professor Gunilla Rosenqvist, Professor Eivin Røskaft
Koordinator: Professor Eivin Røskaft
Uketimer: Vår: = 7.50 SP
Tid: Undervises ikke studieåret 2004-2005
Karakter: Bokstavkarakterer Obl. aktiviteter: Godkjent seminardeltagelse
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Læringsmål: Etter å ha fullført kurset skal studentene ha kunnskaper om prinsipielle biologiske evolusjonære 
problemstillinger. 
Forkunnskapskrav: MNK BI 130/-ZO 140. eller -BI 103, MNK BI 230 eller -BI 233/-BI 234, MNK ZO 240 eller -ZO 241/-
242
Faglig innhold: Emnet går normalt hvert annet år (2006, 2008).
 Emnet tar sikte på å presentere, diskutere og kritisk analysere prinsipielle biologiske evolusjonære problemstillinger. Følgende 
spørsmål behandles: Evolusjonær teoridannelse, arvelighet og utvikling, historisk evolusjon, evolusjonære mekanismer og 
koevolusjon. 
Læringsformer og aktiviteter: Forelesninger/seminar: 30 timer, obligatorisk
Vurderingsform: Muntlig

Vurderingsdel Dato Tid Tell.andel Hjelpemiddel
MUNTLIG EKSAMEN 1/1

BI8020 INSEKT-PLANTE-INTER
Insekt-plante-interaksjoner
Insect-Plant Interaction 

Faglærer: Professor William Scott Armbruster, Professor Hanna Mustaparta
Koordinator: Professor Hanna Mustaparta
Uketimer: Høst:  = 9 SP
Tid: Undervises ikke studieåret 2004-2005
Karakter: Bokstavkarakterer Obl. aktiviteter: Godkjent seminardeltagelse

Læringsmål: Etter å ha fullført kurset skal studentene ha kunnskaper om insekt-plante-interaksjoner innenfor kjemisk økologi 
og evolusjon. Studentene skal også ha en god forståelse for fysiologiske, etologiske, økologiske og evolusjonære mekanismer 
grunnleggende for insekt-plante-interaksjoner. 
Forkunnskapskrav: MNK BI 120/-BI 104, MNK ZO 220
Faglig innhold: Emnet går hvert anne år.
 Emnet omfatter analyser av insekt-plante-interaksjoner innenfor kjemisk økologi og evolusjon med spesielt fokus på herbivori 
og pollinering. Det legges spesielt opp til å belyse fysiologiske, etologiske, økologiske og evolusjonære mekanismer som er 
grunnleggende for insekt-plante-interaksjoner. Emnet går hvert annet år.
Læringsformer og aktiviteter: Kollokvier/seminar: 40 timer, obligatorisk
Vurderingsform: Muntlig

Vurderingsdel Dato Tid Tell.andel Hjelpemiddel
MUNTLIG EKSAMEN 1/1

BI8070 BIOMARKØRER
Biomarkører
Biomarkers

Faglærer: Professor Karl Erik Zachariassen, Professor Rolf Arvid Andersen, Professor Bjørn Munro Jenssen, Førsteaman-
uensis Åse Krøkje

Koordinator: Professor Bjørn Munro Jenssen
Uketimer: Høst:  = 7.50 SP
Tid: Tid og sted etter avtale.
Karakter: Bokstavkarakterer Obl. aktiviteter: Godkjent seminardeltagelse

Læringsmål: Etter å ha fullført kurset skal studentene ha god kjennskap til forskjellige typer forurensning, og til hvordan disse 
påvirker biologiske prosesser på ulike nivå (virkemekanismer). Studentene skal også ha en forståelse av biomarkørkonseptet, 
og kjenne til ulike grupper av biomarkører. 
Forkunnskapskrav: MNK BI 371
Faglig innhold: Emnet går hvert annet år i høstsemesteret (2004, 2006)
 Det legges vekt på en fordyping i ulike forurensningsformers virkningsmekanismer på biologiske prosesser i forskjellige 
biologiske systemer, fra celler og organismer til populasjoner og økologiske samfunn. Virkningsmekanismen på de ulike nivå 
settes i sammenheng med begrepet biomarkør. En vil gjennomgå den teoretiske bakgrunn for dette begrepet, fokusere på de 
ulike grupper av biomarkører, samt gjenngå eksempler på ulike biologiske variable som kan nyttes som biomarkører.
Læringsformer og aktiviteter: Forelesninger: 10 timer
 Seminar: 30 timer, obligatorisk
Vurderingsform: Muntlig

Vurderingsdel Dato Tid Tell.andel Hjelpemiddel
MUNTLIG EKSAMEN 1/1
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BI8080 BEVARINGSBIOLOGI
Bevaringsbiologi
Conservation Biology

Faglærer: Førsteamanuensis Gunilla A Olsson
Koordinator: Førsteamanuensis Gunilla A Olsson
Uketimer: Vår: = 15 SP
Tid: Tid og sted etter avtale.
Karakter: Bokstavkarakterer Obl. aktiviteter: Godkjent seminardeltagelse

Læringsmål: Etter å ha fullført kurset skal studentene ha kunnskaper om det teoretiske grunnlaget for bevaring av biodiversitet. 
Studentene skal videre ha god forståelse for sentrale problemstillinger, bl.a. den pågående artsutryddingen, prinsipper for 
bevaring av truete arter, opprettholdelse av den biologiske diversiteten, små og oppsplittete populasjoners genetikk samt 
strategier for bærekraftig utnytting av økosystemene. 
Forkunnskapskrav: MNK BI 130/-BI 103, MNK BI 230 eller -BI233/-234, MNK BO 100/MNK ZO 100 eller MNK BI 102.
Faglig innhold: Emnet går hvert annet år (2005, 2007)
 Emnet tar for seg det teoretiske grunnlaget for bevaring av biodiversitet, med utgangspunkt i skandinaviske og internasjonale 
forhold. Emner som diskuteres er blant annet: årsaker til at arter dør ut, prinsipper for beskyttelse av truete arter og biodiversitet 
generelt, genetikk i små og atskilte populasjoner samt strategier for bærekraftig utnyttelse av økosystemer. Studentene arbeider 
individuelt eller i grupper med en semesteroppgave som tar for seg et reelt bevaringsbiologisk problem. Emnet går hvert annet 
år (2003, 2005).
Læringsformer og aktiviteter: Seminar: 50 timer, obligatorisk
 Prosjektarbeid: Tilsvarer 7,5 studiepoeng (SP)
Vurderingsform: Oppgave/Muntlig

Vurderingsdel Dato Tid Tell.andel Hjelpemiddel
OPPGAVE 1/3
MUNTLIG EKSAMEN 2/3

BI8091 AVANS BIOLOGI
Avansert biologi 
Advanced biology

Faglærer: Professor Ole Kristian Berg
Uketimer: Høst: Vår: = 7.50 SP
Tid: Tid og sted etter avtale.
Karakter: Bestått/Ikke bestått Obl. aktiviteter: Ingen

Læringsmål: Etter å ha fullført emnet skal studentene ha fått trening i å diskutere, kritisk analysere og også presentere 
biologiske spørsmål.
Anbefalte forkunnskaper: Cand. scient/mastergrad i biologi eller tilsvarende
Faglig innhold: Emnet går hvert semester ved behov.
 Emnet tar for seg spesialtema i biologi i PhD-graden. Emnet tar sikte på å presentere, diskutere og kritisk analysere relevante 
biologiske spørsmål. Tema vil avhenge av kandidatsammensetningen. Undervisningen baseres på nyere orginallitteratur og 
bygger på aktiv deltakelse fra kandidatene. Inholdet godkjennes av instituttet. Emnet går hvert semester ved behov.
Læringsformer og aktiviteter: Vurdering: Er normalt muntlig, men kan også gis i form av Skriftlig, eller muntlig som foredrag 
(ca 20-30 min) over et gitt emne.
 Karakter bestått/ ikke bestått (der Bestått er B eller bedre).  
Vurderingsform: Muntlig

Vurderingsdel Dato Tid Tell.andel Hjelpemiddel
MUNTLIG EKSAMEN 100/100

BI8092 BIOLOGISK VITESK TEO
Biologisk vitenskapsteori
Theory of Science in Biology

Faglærer: Professor Trond Amundsen
Koordinator: Professor Trond Amundsen
Uketimer: Vår: = 7.50 SP
Tid: Tid og sted etter avtale.
Karakter: Bokstavkarakterer Obl. aktiviteter: Godkjent seminardeltagelse

Læringsmål: Etter å ha fullført kurset skal studentene ha en god forståelse av grunnleggende vitenskapsteori, og kjennskap til 
sentrale vitenskapsteoretiske problemer i biologien. 
Forkunnskapskrav: Master eller PhD studenter i biologi
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Faglig innhold: Emnet går normalt hvert annet år (2205, 2007)
 Emnet tar sikte på 1) å gi en innføring i grunnleggende vitenskapsteori, samt 2) å belyse sentrale vitenskapsteoretiske problemer 
i biologien. I den generelle delen gjennomgås sentrale begreper (teori, hypotese, lov m.v.). Utviklingen av kunnskap gjennom 
teoribygging og testing drøftes. I denne sammenheng gjennomgås begreper som falsifisering, sannhet, objektivitet, deduksjon 
og induksjon. Videre behandles kort ulike syn på vitenskapens natur (instrumentalisme, empirisme, realisme).
 I den biologiske delen behandles vitenskapsteoretiske grunnlagsproblemer for studier i populasjonsgenetikk, 
evolusjonsbiologi, molekylærbiologi, systematikk og humanbiologi. Det legges vekt på 1) å klargjøre det vitenskapsteoretiske 
fundament for biologisk forskning, og 2) å diskutere det filosofiske grunnlag for aktuelle kontroverser i tilknytning til faget 
(debattene om kreasjonisme og sosiobiologi).  
Læringsformer og aktiviteter: Seminar: 28 timer, obligatorisk
Vurderingsform: Muntlig

Vurderingsdel Dato Tid Tell.andel Hjelpemiddel
MUNTLIG EKSAMEN 1/1

BO8020 REG PLANTERS VEKST
Regulering av planters vekst og utvikling
Regulation of Growth and Development in Plants

Faglærer: Professor II Olav Arne Bævre, Førsteamanuensis Richard Strimbeck
Koordinator: Professor II Olav Arne Bævre
Uketimer: Høst: Vår: = 12 SP
Tid: Undervises ikke studieåret 2004-2005
Karakter: Bokstavkarakterer Obl. aktiviteter: Godkjent prosjektoppgave og seminardeltagelse

Læringsmål: Etter å ha fullført kurset skal studentene ha kunnskaper om nyere prinsipper og forskningsresultater i arbeider 
med høyere planter. 
Forkunnskapskrav: Cand. scient. eller master grad i botanikk, MNK BO 220 eller tilsvarende.
Faglig innhold: Emnet går hvert annet år.
 Emnet presenterer nyere prinsipper og forskningsresultater i arbeider med høyere planter på organ- og/eller organismenivå. 
Utvalgte temaer, som hittil i liten grad er kommet inn i lærebøker, vil bli gjennomgått og diskutert. Emnet kan inneholde en 
eksperimentell del av omfang tilsvarende ca. 1 vekttall knyttet til et utvalgt område innen teoripensumet. Dette skal gi innføring 
i avansert metodikk som ikke er dekket under tidligere avlagt cand.scient.-grad. 
Læringsformer og aktiviteter: Seminar: 10 timer, obligatorisk
 Laboratoriekurs: 20 timer, obligatorisk
Vurderingsform: Muntlig

Vurderingsdel Dato Tid Tell.andel Hjelpemiddel
MUNTLIG EKSAMEN 1/1

BO8021 REG PLANTERS VEKST
Regulering av planters vekst og utvikling
Regulation of Growth and Development in Plants

Faglærer: Professor II Olav Arne Bævre, Førsteamanuensis Richard Strimbeck
Koordinator: Førsteamanuensis Richard Strimbeck
Uketimer: Høst: Vår: = 9 SP
Tid: Tid og sted etter avtale.
Karakter: Bokstavkarakterer Obl. aktiviteter: Godkjent seminardeltagelse

Læringsmål: Etter å ha fullført kurset skal studentene ha kunnskaper om nyere prinsipper og forskningsresultater i arbeider 
med høyere planter. 
Forkunnskapskrav: Cand. scient. eller master grad i botanik, MNK BO 2020 eller tilsvarende.
Faglig innhold: Emnet går hvert annet år.
 Emnet inneholder teoridelen av BO 8020 og kan ikke senere suppleres med separat eksperimentell del. 
Læringsformer og aktiviteter: Seminar: 10 timer, obligatorisk
Vurderingsform: Muntlig

Vurderingsdel Dato Tid Tell.andel Hjelpemiddel
MUNTLIG EKSAMEN 1/1

BO8030 PLANTEØKOLOGI III
Planteøkologi III
Plant Ecology III

Faglærer: Professor Ulf Håkan Hytteborn
Koordinator: Professor Ulf Håkan Hytteborn
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Uketimer: Høst:  = 7.50 SP
Tid: Undervises ikke studieåret 2004-2005
Karakter: Bestått/Ikke bestått Obl. aktiviteter: Godkjent seminardeltagelse

Læringsmål: Etter å ha fullført kurset skal studentene ha avanserte kunnskaper om ulike sentrale temaer innen økologi og 
planteøkologi.
Forkunnskapskrav: MNK BI 130 eller BI 103, MNK BI 230 eller BI233/-BI234, MNK BO 100 eller BI 102.
Faglig innhold: Emnet går hvert annet år i høstsemesteret (2005, 2007).
 Emnet omfatter det teoretiske grunnlaget på et avansert nivå innenfor økologi, spesielt planteøkologi, og skal utgjøre en 
fordypning av kunnskapen som studentene har tilegnet seg på hovedfagsnivå. Det skal være et felles pensum for alle som tar 
dr.scient.-grad innen planteøkologi, og dette skal gi innblikk i ulike retninger innenfor økologi som evolusjonær biologi, 
populasjonsbiologi, samfunns/økosystem/landskapsøkologi. 
Læringsformer og aktiviteter: Seminarer: 50 timer, obligatorisk
Vurderingsform: Muntlig

Vurderingsdel Dato Tid Tell.andel Hjelpemiddel
MUNTLIG EKSAMEN 1/1

ZO8020 NEVROBIOLOGI I
Nevrobiologi I
Neurobiology I

Faglærer: Førsteamanuensis Tor Jørgen Almaas, Professor Hanna Mustaparta
Koordinator: Professor Hanna Mustaparta
Uketimer: Vår: = 15 SP
Tid: Undervises ikke studieåret 2004-2005
Karakter: Bokstavkarakterer Obl. aktiviteter: Godkjent seminardeltagelse

Læringsmål: Etter å ha fullført kurset skal studentene ha kunnskaper om generell og komparativ nevrobiologi, og en god 
forståelse for sanse- og nevrofysiologi, anatomi og utviklingsbiologi. Studentene skal videre ha oversikt over etablert kunnskap 
samt nyere viten innenfor molekylær nevrobiologi. 
Anbefalte forkunnskaper: Emnet bygger på kunnskap tilsvarende MNK ZO 320 og MNK ZO 321.
Faglig innhold: Emnet går hvert annet år.
 Emnet omfatter generell og komparativ nevrobiologi, herunder sanse- og nevrofysiologi, anatomi og utviklingsbiologi. Kurset 
skal gi en grundig forståelse av etablert kunnskap samt en innføring i nyere viten innenfor molekylær nevrobiologi. 
Læringsformer og aktiviteter: Forelesninger/seminar: 70 timer, obligatorisk
Vurderingsform: Muntlig

Vurderingsdel Dato Tid Tell.andel Hjelpemiddel
MUNTLIG EKSAMEN 1/1

ZO8022 TEMP REGULERING
Temperatur regulering
Temperature Regulation

Faglærer: Professor II Randi Eidsmo Reinertsen
Koordinator: Professor II Randi Eidsmo Reinertsen
Uketimer: Høst:  = 9 SP
Tid: Undervises ikke studieåret 2004-2005
Karakter: Bokstavkarakterer Obl. aktiviteter: Godkjent seminardeltagelse

Læringsmål: Etter å ha fullført kurset skal studentene ha kunnskaper om de mekanismer som ligger til grunn for regulering av 
kroppstemperaturen, og god forståelse av sentrale temaer som sentralnervøs regulering av kroppstemperaturen, virkning av 
temperatur på biologiske prosesser samt fysiologiske tilpasninger til varierende temperatur hos endoterme og ektoterme dyr.
Forkunnskapskrav: Kunnskaper i fysiologi, vurderes individuelt av faglærer.
 Forkunnskaper skal være avklart før semesterstart og studenter må i god tid før semesterstart ta kontakt med faglærer for 
avklaring.
Faglig innhold: Emnet gis hvert annet år.
 Emnet omfatter en fordypning i forståelsen av de mekanismer som ligger til grunn for regulering av kroppstemperaturen. 
Følgende emner behandles: Sentralnervøs regulering av kroppstemperaturen, virkning av temperatur på biologiske prosesser, 
samt fysiologiske tilpasninger til varierende temperatur hos endoterme og ektoterme dyr, herunder metabolske tilpasninger ved 
hypotermi, biokjemiske tilpasninger i sammensetning av enzymer og lipider og videre mekanismer for å unngå og tåle frysing 
av kroppsvæskene. Emnet går hvert annet år.
Læringsformer og aktiviteter: Kollokvier/seminar: 45 timer, obligatorisk
Vurderingsform: Muntlig

Vurderingsdel Dato Tid Tell.andel Hjelpemiddel
MUNTLIG EKSAMEN 1/1
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ZO8023 RESPIRASJONSFYSIO
Respirasjonsfysiologi
Respiration Physiology

Faglærer: Professor Claus Bech
Koordinator: Professor Claus Bech
Uketimer: Vår: = 9 SP
Tid: Undervises ikke studieåret 2004-2005
Karakter: Bokstavkarakterer Obl. aktiviteter: Godkjent seminardeltagelse

Læringsmål: Etter å ha fullført kurset skal studentene ha avanserte kunnskaper om prinsipper for gasstransport, og videre også 
om komparativ respirasjonsfysiologi.
Forkunnskapskrav: Kunnskaper i fysiologi, vurderes individuelt av faglærer.
 Forkunnskaper skal være avklart før semesterstart og studenter må i god tid før semesterstart ta kontakt med faglærer for 
avklaring.
Faglig innhold: Emnet går hvert annet år.
 Emnet skal gi en grundig innføring i prinsippene for gasstransport samt omfatte en gjennomgang av respirasjonssystemene hos 
ulike grupper av dyr. Det vil bli lagt spesiell vekt på respirasjonssystemet hos endoterme dyr. Emnet går hvert annet år.
Læringsformer og aktiviteter: Kollokvier/seminar: 45 timer, obligatorisk
Vurderingsform: Muntlig

Vurderingsdel Dato Tid Tell.andel Hjelpemiddel
MUNTLIG EKSAMEN 1/1

ZO8024 AKVATISK ØKOFYSIO II
Akvatisk økofysiologi II
Aquatic Ecophysiology

Faglærer: Professor Karl Erik Zachariassen
Koordinator: Professor Karl Erik Zachariassen
Uketimer: Høst: Vår: = 12 SP
Tid: Tid og sted etter avtale.
Karakter: Bokstavkarakterer Obl. aktiviteter: Godkjent seminardeltagelse

Læringsmål: Etter å ha fullført kurset skal studentene ha kunnskaper om fysiologiske mekanismer og tilpasninger hos 
akvatiske dyr, og da særlig fisk. Studentene skal videre ha en god forståelse av sentrale emner som: osmoregulering, 
vannbalanse, cellevolumregulering, metabolisme, endokrinologi og sansefysiologi.
Faglig innhold: Emnet går hvert annet år.
 Emnet skal gi en innføring i fysiologiske mekanismer og tilpasninger hos akvatiske dyr, med særlig vekt på fisk. Emnet vil bl.a. 
omfatte osmoregulering, vannbalanse, cellevolumregulering, metabolisme, endokrinologi og sansefysiologi, samt effekter av 
endringer i ytre miljøforhold (vannkvalitet, temperatur, lys/fotoperiode). .
Læringsformer og aktiviteter: Kollokvier/seminar: 50 timer, obligatorisk
Vurderingsform: Muntlig

Vurderingsdel Dato Tid Tell.andel Hjelpemiddel
MUNTLIG EKSAMEN 1/1

ZO8025 BIOLOGISKE EFFEKTER
Biologiske effekter av miljøforurensninger
Biological Effects of Environmental Pollutants

Faglærer: Professor Karl Erik Zachariassen, Professor Rolf Arvid Andersen
Koordinator: Professor Karl Erik Zachariassen
Uketimer: Høst: Vår: = 12 SP
Tid: Tid og sted etter avtale.
Karakter: Bokstavkarakterer Obl. aktiviteter: Godkjent seminardeltagelse

Læringsmål: Etter å ha fullført kurset skal studentene ha kunnskaper om hvordan forskjellige typer kjemisk miljøforurensning 
virker på biologiske organismer. 
Faglig innhold: Emnet gis hvert anne år.
 Emnet skal gi en innføring i hvordan kjemiske miljøforurensninger virker på biologiske organismer. Vekten vil særlig bli lagt 
på ulike forurensningsformers virkningsmekanismer. Emnet vil omfatte aktuelle miljøproblemer som f.eks. sur nedbør, 
tungmetaller, oljeforurensning, organiske gifter, insektmidler og radioaktiv forurensning. Emnet går hvert annet år. 
Læringsformer og aktiviteter: Kollokvier/seminar: 50 timer, obligatorisk
Vurderingsform: Muntlig

Vurderingsdel Dato Tid Tell.andel Hjelpemiddel
MUNTLIG EKSAMEN 1/1
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ZO8091 DYREFORSØKSLÆRE
Dyreforsøkslære for stipendiater og forskere
Course in Animal Experiments for PhD students and Scientists

Faglærer: Professor Gunilla Rosenqvist, Professor Rolf Arvid Andersen, Professor Bjørn Munro Jenssen, Professor Claus 
Bech

Koordinator: Professor Claus Bech
Uketimer: Høst:  = 6 SP
Tid: Tid og sted etter avtale.
Karakter: Bokstavkarakterer Obl. aktiviteter: Godkjent kursdeltagelse og prosjektarbeid

Læringsmål: Etter å ha fullført kurset skal studentene ha kunnskaper om dyreforsøk og forsøksdyr tilstrekkelige til å 
tilfredsstille Europakonvensjonens krav og regler.
 
Forkunnskapskrav: Deltakerne må være opptatt til hovedfags- eller doktogradsstudium eller være tilsatt som 
forskningstekniker eller i vitenskapelig stilling. I tillegg må deltakerne være immatrikulert ved et universitet eller ha oppnådd 
gunnlag for immatrikulering.
Faglig innhold: Emnet vil bli gitt som intensivkurs over to uker. Undervisningen vil skje i form av forelesninger og kollokvier, 
i tillegg til praktiske demonstrasjoner. Innholdet i kurset er lagt opp slik at studentene som gjennomfører kurset tilfredsstiller 
kravet fra Europakonvensjonens regler for opplæring av personell som skal utføre forsøk med dyr. 
Læringsformer og aktiviteter: Forelesninger/kollokvier/demonstrasjoner: 50 timer
 Prosjektarbeid/selvstudium: 30 timer
Vurderingsform: Skriftlig

Vurderingsdel Dato Tid Tell.andel Hjelpemiddel
SKRIFTLIG EKSAMEN 1/1

Institutt for bioteknologi

BT8100 VG BIOPOLYMERKJEMI
Videregående biopolymerkjemi
Advanced Biopolymer Chemistry

Faglærer: Professor Olav Smidsrød
Uketimer: Høst: 4F+2Ø+9S  = 9 SP
Tid: Tid og sted etter avtale.
Karakter: Bokstavkarakterer Obl. aktiviteter: Øvinger

Anbefalte forkunnskaper: Emnet blir en videregående behandling av biologiske makromolekylers fysikalske kjemi. Det er en 
videreføring av emnet SIK4035 Biopolymerkjemi, stoffkjemi og de grunnleggende prinsipper innen biopolymeres fysikalske 
kjemi ansees kjent. 
Faglig innhold: Termodynamikk i polymere løsninger og komplekse likevekter.
 Termodynamikk, rheologi og kinetikk ved svelling av biopolymere geler.
 Polyelektrolytt teori.
 Faselikevekter i 3 komponentsystemer, spesielt for amfifile polymerer og polyelektrolytter.
 Absorpsjon av biopolymere til ladede og uladede overflater. 
Læringsformer og aktiviteter: Emnet gis etter avtale med dr.ing.studentene og for maksimalt 6 personer pr. gang. Det blir lagt 
mye vekt på kollokvier og annet gruppearbeid.
 Obligatoriske øvinger. 
Kursmateriell: Pensumlitteratur vil bli bestemt hvert år i samråd med studentene.
Vurderingsform: Skriftlig

Vurderingsdel Dato Tid Tell.andel Hjelpemiddel
SKRIFTLIG EKSAMEN 100/100

BT8101 MIKROBIELL ØKOLOGI
Mikrobiell økologi
Microbial Ecology

Faglærer: Professor Olav Vadstein
Uketimer: Høst: 4F+3Ø+7S  = 9 SP
Tid: Tid og sted etter avtale.
Karakter: Bokstavkarakterer Obl. aktiviteter: Øvinger

Læringsmål: Emnets mål er å gi basiskunnskap i analyse av mikrobielle økosystemer; både naturlige økosystemer og 
menneskeskapte/styrte økosystemer som intensivanlegg for behandling av vann og avfall. 


