Studieplan

Nordisk master i bærekraftig produksjon og
utnyttelse av marine bioressurser
Beskrivelse av studiet
MAR-BIO er interdisiplinært, og inkluderer både biologi/naturvitenskap (biologi, oseanografi, teknologi, marin akvakultur og bioteknologi) og
samfunnsvitenskap (sosioøkonomi, lover, politikk og formidlingsvitenskap) og metode.

Studentene som tas opp på programmet, må ta minimum 30 ECTS ved et av partneruniversitetene; Universitetet i Gøteborg, Universitetet i
Akurery eller Høgskolen i Holar.

Studentene vil få en dyp og sammenhengende integrasjon av biologiske, miljømessige, sosiale, juridiske og fysiske planleggingsaspekter.
Avhengig av masteroppgave og valgfag vil studentene få kompetanse innen marin fisk, skalldyr, algebiologi, havforskning, sivilrett,
statsvitenskap, næringsliv og økonomi ved Universitet i Gøteborg; kompetanse innen akvakultur, miljøinteraksjoner, marin økologi, genomikk
og epigenetikk ved NORD Universitet; kompetanse i akvakultur, ferskvannsbiologi og fiskeadferd ved Høyskolen i Holar; fiskerivitenskap,
matvitenskap, bioteknologi, verdikjeder, markedsføring og kommunal planlegging ved Universitetet i Akureyri School of Business and Sciences.

Studiepoeng
120
Type studium
Mastergrad iht §3, 2 år
Språk
Engelsk
Fakultet
Fakultet for biovitenskap og akvakultur
Studiested
Bodø
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Oppbygging/emner
Åpne alle
1. studieår

Høst 2021
Emnekode

Emnenavn

Studiepoeng

KJ301F

Laboratoriesikkerhet master

BIO5003

Introduksjon til bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurser

0 SP
15 SP

Valgemner
(klikk for å velge)

Vår 2022
Emnekode

Emnenavn

Studiepoeng
Valgemner
(klikk for å velge)

2. studieår

Høst 2022
Emnekode

Emnenavn

BIO5000

Masteroppgave i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurser (1/2)

Studiepoeng
Fullføres vår 2023

Vår 2023
Emnekode

Emnenavn

BIO5000

Masteroppgave i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurser (2/2)

Studiepoeng
60 SP

Læringsutbytte
Kunnskap
Etter fullført MAR-BIO programmet vil kandidaten:
ha inngående kunnskap om det bredere perspektivet på bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurser, spesielt innen
akvakultur og fiskeri i et nordisk perspektiv.
avhengig av masteroppgavens profil, ha en samfunnsvitenskapelig eller biologisk vinkling på betydningen av marine bioressurser for
kystsamfunn.
ha et avansert innblikk i teori om bæreevne og økonomiske verdiskaping av marine bioressurser.
har inngående kunnskap om vitenskapsteorier og metoder innenfor feltet marine bioressurser
ha kunnskap om prosjektbeskrivelser, design, teambygging
Ferdigheter
Etter fullført MAR-BIO program er det forventet at kandidaten
kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer.
kan bruke relevante metoder for forsknings- og utviklingsarbeid på en uavhengig måte
kan gjennomføre et uavhengig, begrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under tilsyn og i samsvar med gjeldende normer for
forskningsetikk
kan presentere tilegnet kunnskap innen marine bioressurser samt egne analyser og syntese, både muntlig og skriftlig
Generell kompetanse
Etter fullført MAR-BIO program er det forventet at kandidaten
kan analysere og kritisk håndtere informasjonskilder og bruke dem til å strukturere og formulere vitenskapelige argumenter
kan vurdere fakta fra ulike kilder, diskutere dem og ta stilling til fordeler og ulemper med ulike teorier
kan kommunisere faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner både med spesialister og allmennheten
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Opptakskrav
Opptakskravet til Nordisk master i bærekraftig utnyttelse og produksjon av marine bioressurser er:
• Relevant Bachelorgrad (180 ECTS) innen biovitenskap eller samfunnsvitenskap.
• Opptak forutsetter et godt resultat (laudabilis), det vil si et karaktersnitt på minimum C i opptaksgrunnlaget.
• Motivasjonsbrev som lastes opp i søknadsweb innen gjeldende frister.
Aktuelle søkere kan søke opptak til MARBIO ved alle fire studiesteder. Søkerne kan søke til flere av studiestedene.

I motivasjonsbrevet vektlegges søkerens motivasjon for studiets læringsutbytte og utvekslingsordninger, søkerens faglige bakgrunn og
framtidige karriereplaner vil bli vektlagt. Søkere utenfor Norden må dokumentere engelskkunnskaper ved engelsktest.

Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall plasser, skal søkerne, forutsatt at opptakskravene er oppfylt, rangeres etter følgende kriterier:
1. Motivasjonsbrev
2. Karaktergjennomsnitt på bachelorgraden, eventuelt for emnene som inngår i søkernes faglige fordypning.
3. Tverrfaglig sammensetning av studiekullet.

Yrkesmuligheter
Avhengig av masteroppgavens profil, vil kandidater være godt kvalifisert for stillinger innen relevant næringsliv som oppdrettsnæring,
fiskerinæring, videreutvikling og produksjon av marine næringsmidler, utnyttelse av restråstoff, biologisk konsulentvirksomhet,
kommuneplanlegging, kommunal og statlig forvaltning av miljø, natur og akvakulturressurser, samt utvikling av kystsamfunn.

Videre utdanning
Videre utdanning vil være avhengig av bakgrunn også fra bachelorgrad. Forutsatt biologisk bakgrunn fra bachelorgrad og fullført MAR-BIO, vil
kandidaten kunne kvalifisere seg til å gå videre med en PhD i akvatisk biovitenskap ved Nord universitet, eller tilsvarende PhD utdanninger ved
Universitetet i Akureyri og Universitetet i Gøteborg. Kandidater med en samfunnsvitenskapelig bakgrunn på sin bachelorgrad, vil etter fullført
MAR-BIO, også kunne kvalifisere for doktorgradsløp ved andre institusjoner i Norge eller utlandet.

Utenlandsopphold
Studentene som tas opp på programmet, må reise ut og ta minimum 30 studiepoeng ved et av partneruniversitetene; Universitetet i Gøteborg,
Universitetet i Akureyri eller Høgskolen i Holar.

Kostnader
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.
Studenter må også ha egen labfrakk i emner med laboratorieøvelser.
Avhengig av koronasituasjonen i Norden høsten 2021, vil det vurderes om det er mulig for studentene å reise en uke til Bodø, en uke til
Gøteborg og en uke til Akureyri/ Holar. Utgifter til dette dekkes av Nordisk Råd midler som følger med masteren.
I tillegg er det obligatorisk utveksling i minimum 30 studiepoeng, som medfører utgifter til reise, bolig og mat. Studenten kan søke støtte hos
lånekassen eller ERASMUS+ for å dekke dette.

Realkompetanse
Ikke aktuelt for dette studiet.
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Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting
Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke
bestått eller godkjent/ikke godkjent.
Vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

Eksamen og vurderingsformer
Programmet består av enkeltemner og masteroppgave på 60 ECTS som vurderes individuelt. Det vil bli brukt et bredt utvalg av eksamen- og
vurderingsformer: Muntlig eksamen, skriftlig skoleeksamen, hjemmeeksamen, multiple choice, mappe.
Masteroppgaven vil bli vurdert med skriftlig oppgave med muntlig justering.

Programevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del
av universitetets kvalitetssikringssystem.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser
Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet samt tilhørende retningslinjer på universitetets nettsider.

Emnebeskrivelser (21)
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Emnebeskrivelser (21)
Laboratoriesikkerhet master KJ301F
Ingen kostnader utover semesteravgift.
LABORATORIESIKKERHET MASTER KJ301F
Studiepoeng

0,0

Nivå

Høyere nivå

Type emne

Obligatorisk for
Master i biologi og
akvakultur.

Undervisningssemeste
r

Høst 2021

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningsspråk

Engelsk

Martina Elisabeth Luise Kopp
Emneansvarlig
Senioringeniør
+47 75 51 74 24
martina.kopp@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
KJ301 Laboratoriesikkerhet er et emne over en dag. Emnet skal gi nødvendig informasjon til nye studenter og gi opplæring i hvordan man skal
arbeide på laboratoret for å unngå ulykker og personskade. Det vil også bli gitt en introduksjon til ulike typer sikkerhetsutstyr og hvordan dette skal
brukes. Det gis også opplæring i bruk av fakultetets kjemikalieregister og i fakultetets avfallsrutiner. Må tas i starten av første semester av studiet.
Laboratorieøvelser kan ikke gjennomføres i andre emner før KJ301F Laboratoriesikkerhet er gjennomført/godkjent.

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift.

Læringsutbytte
Kunnskap
Studenten skal ha kunnskap om
hvilke farer som kan oppstå i et laboratorium
hva slags arbeidsrutiner som må følges
hva slags verneutstyr som finnes og når det skal brukes
å kjenne til sikkerhetsdatablad og hva slags informasjon som finnes der
branninnstruksen ved UIN og varslingsrutiner ved uhell/skade

Ferdigheter
Studenten skal kunne
jobbe sikkert på laboratoriet, under oppsyn av en ansvarlig lærer
vite hva som skal gjøres om et uhell eller en ulykke skulle oppstå
vite hvordan man skal opptre i tilfelle brann

Generell kompetanse
Studenten skal forstå at
ved å følge arbeidsrutinene så er laboratoriearbeid sikkert og trygt
det kan lett skje skader på personer og utstyr om sikkerhetsregler ikke følges
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Type emne
Obligatorisk for Master i biologi og akvakultur.

Undervisningsform
Undervisning "ansikt til ansikt".

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Obligatorisk oppmøte. Emnet gjennomføres som kombinert forelesning og laboratorieøvelse.

Emneevaluering
Studentene evaluerer emnet minst hvert tredje år ved sluttevaluering. Evalueringen inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Vurderingsordning
Samlet vurdering, karakterregel Bestått - Ikke bestått
Obligatorisk deltakelse - laboratoriesikkerhet, 1 dager, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
Praktisk arbeid - laboratoriesikkerhet, 1 dager, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bestått - Ikke bestått.

Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du i Leganto
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Introduksjon til bærekraftig produksjon og
utnyttelse av marine bioressurser BIO5003
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer
en bærbar datamaskin. Studenter må også ha egen labfrakk i emner med
laboratorieøvelser.
Kostnader knyttet til reiser mellom studiestedene som inngår i programmet dekkes
i 2019, 2020 og 2021.
INTRODUKSJON TIL BÆREKRAFTIG PRODUKSJON OG UTNYTTELSE AV MARINE BIORESSURSER BIO5003
Studiepoeng

15,0

Nivå

Høyere nivå

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Type emne

Obligatorisk for
studenter tatt opp på
studieprogrammet
MARBIO.

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningssemeste
r

Høst 2021

Undervisningsspråk

Engelsk

Marit Bjørnevik
Emneansvarlig
Prodekan for utdanning
+47 75 51 73 76
marit.bjornevik@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
The MAR-BIO mandatory course will cover an introduction to inter- and transdisciplinary approaches to the interactions between fisheries,
aquaculture and production and utilization of marine bio-resources with a special focus on entrepreneurship. The course will introduce the students
for a wide array of job opportunities, as PhD student or within the industry, within the area of circular bio-economy and blue growth.
The Mar-BIO-introductory mandatory course will be organized with web-based modules combined with physical meeting at the mother institutions
responsible for the program. This mandatory introductory course will include three, one week sections where all students gather at one of the
Nordic partner Universities for an intensive campus course.

Forkunnskapskrav
For students admitted to MAR-BIO programme only.

Kostnader
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin. Studenter må også ha egen labfrakk i
emner med laboratorieøvelser.
Kostnader knyttet til reiser mellom studiestedene som inngår i programmet dekkes i 2019, 2020 og 2021.
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Læringsutbytte
Knowledge

After completion of the course, students will have:
knowledge and understanding of food webs in the ocean
Knowledge and understanding of the aquaculture and fishery industry globally
insight into the complex nature of global and local seafood trade and value chains, how these interact and express themselves economically,
insight into conflicts of interest, consumer concerns and public attitudes towards seafoods, fisheries, and aquaculture.
Insight into spatial planning, law and regulations of the sea.

Skills
After completion of the course, the students will:
have the ability to select relevant scientific methods for research and developmental projects and discuss their successful aspects and
shortcomings
be able to formulate and a project, taking research ethics into account.
be able to use outreach and communications tools to deliver information on scientific and social issues impacting the use and management of
ocean food systems to specialists, stakeholders, the press, social media, and the general public.

General competence
After completion of the course, the students will have:
selected a topic and rationale as well as geographic location for their Masters’ thesis and initiated communication with a principle advisor and coadvisor(s)/ external advisor(s)/ stak-eholder (s).
submitted an individual study plan for the 120 ECTs Nordic Master programme, prepared in communication with a the programme coordinator.

Type emne
Obligatorisk for studenter tatt opp på studieprogrammet MARBIO.

Undervisningsform
The course will be organised as one week in Bodø (Norway), one week at Holar (Iceland) and one week at Gothenburg (Sweeden), 5 days each week.
In between the organised weeks, there will be internet based activities (lectures and discussions on skype).

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Lectures face to face and online. Discussions and excursions.

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av
universitetets kvalitetssikringssystem.

Vurderingsordning
Mappe, karakterregel Bestått - Ikke bestått

Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du i Leganto

Side 8 av 52

Vitenskapelig kommunikasjon og
forskningsmetode BI300F
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur
VITENSKAPELIG KOMMUNIKASJON OG FORSKNINGSMETODE BI300F
Studiepoeng

10,0

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Nivå

Høyere nivå

Type emne

Obligatorisk: Master i
havbruk (inklusiv
deltid) Master i marin
økologi

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningssemeste
r

Høst 2021

Undervisningsspråk

Engelsk

Ove Nicolaisen
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
+47 75 51 74 77
ove.nicolaisen@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet gir en innføring i grunnleggende akademiske arbeidsmetoder som er relevante for gjennomføring av masteroppgaven. Emnet gir innsikt i
forsøksplanlegging og analyse av biologiske data, og vektlegger praktisk øvelse i innhenting, kritisk drøfting og sammenfatning av faglig informasjon.

Forkunnskapskrav
Bachelorgrad eller tilsvarende innen biologi, akvakultur eller lignende.

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur

Læringsutbytte
Kunnskap Studenten skal:
ha praktisk kunnskap om relevante forskningsmetoder og vitenskapelig kommunikasjon
forstå vanlige statistiske analysemetoder og kjenne til de underliggende forutsetningene for både parametriske og ikke-parametriske analyser
forstå etiske utfordringer involvert i forskning og formidling av nye vitenskapelige resultater
Ferdigheter Studenten skal:
skal beherske effektiv innhenting, kritisk drøfting og sammenfatning av faglig informasjon
kunne bruke relevante referanseverktøy, presentasjonsteknikker og skriftlige uttrykksformer
kunne delta i kvantitative utredninger av publiserte resultater fra akvakultur eller marin økologi
Generell kompetanse Studenten skal:
beherske grunnleggende akademiske arbeidsmetoder og kommunikasjonsferdigheter som er relevante for gjennomføring av masteroppgaven i
havbruk eller marin økologi
kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innen akvakulturforskning eller marin økologi og gjennom dette bidra til
utvikling av god praksis
kjenne til nytenking og innovasjonsprosesser innen ansvarlig kommunikasjon av nye forskningsresultater fra akvakultur eller marin økologi

Type emne
Obligatorisk: Master i havbruk (inklusiv deltid) Master i marin økologi
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Undervisningsform
Ansikt-til-ansikt-undervisning. Gruppesamlinger med veiledning for studentenes arbeid med arbeidskravet.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Samlingsbaserte forelesninger og selvstendige innleveringsoppgaver spredt over semesteret.
Forelesninger, innleveringsoppgaver (arbeidskrav), gruppesamlinger til støtte for studentenes arbeid med innleveringsoppgaver og kollektiv
tilbakemelding på innleveringer.

Anbefalte forkunnskaper
Innføringskurs i matematikk, statistikk og dataprogrammering.

Emneevaluering
Hvert semester foretas minst én muntlig midtevaluering (dialogmøte med referat) og en elektronisk sluttevaluering i henhold til høgskolens
kvalitetssikringssystem.

Eksamensbeskrivelse
Arbeidskrav:
1) 3 innleveringsoppgaver i R koding og dataanalyse levert innenfor gitt tidsfrist og løst i henhold til oppgavespesifikasjoner. Evaluering: Godkjent/
ikke godkjent. Ikke godkjente svar returneres til studenten for ny innlevering. Alle innleveringsoppgaver må godkjennes for å bestå kurset.
2) Muntlig presentasjon av vitenskapelig artikkel gjennomført i grupper. Evaluering: Godkjent/ ikke godkjent.
Eksamen: Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. 100/100 av total kurskarakter. Karakterer: A-F

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
Arbeidskrav 1 - 3 stk innleveringsoppgaver i R koding og dataanalyse , teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
Arbeidskrav 2 - Muntlig presentasjon av vitenskapelig artikkel gjennomført i grupper, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke
godkjent.
Skriftlig skoleeksamen, 4 timer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.

Overlappende emner
BI300F-001v1 Metodekurs for masterstudenter - 8 studiepoeng.
BI300F-002v1 Metodekurs for masterstudenter - 2 studiepoeng.
BI300F-001v1 Metodekurs for masterstudenter - 10 studiepoeng.

Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du i Leganto
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Akvakulturproduksjon og miljøeffekter BIO5005
The course provides an overview of aquaculture production in the world, and the
environmental consequences of this. Special emphasis is placed on the production
of salmonids, and how the environmental effects of this affect management and
technology development.
No costs beyond semester fee and syllabus literature.
AKVAKULTURPRODUKSJON OG MILJØEFFEKTER BIO5005
Studiepoeng

10,0

Nivå

Høyere nivå

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Type emne

Elective course in MSc
Life Sciences, all
directions. Theory
topic.

Studiested

Bodø.

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningssemeste
r

Høst 2021

Undervisningsspråk

Engelsk

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
This online course provides an introduction to aquaculture production worldwide, and its environmental effects. Special emphasis is placed on
salmon farming and how environmental effects govern management and technology development.

Forkunnskapskrav
Admission to the course follows the admission requirement in the study program Master in Life Sciences.

Kostnader
No costs beyond semester fee and syllabus literature.

Læringsutbytte
Knowledge: the candidate must
have a broad knowledge and overview of species in farming and farming practices all over the world
have in-depth knowledge of the ecological consequences of aquaculture
have in-depth knowledge of the ecological consequences of salmon farming, and how regulations and technology are designed to reduce these
have broad knowledge of the ethical challenges for sustainable development related to commercial farming,
Skills: the candidate should
be able to apply technical knowledge and relevant information from research and development to practical and / or theoretical issues related to
aquaculture and its environmental effects
General competence The student must
be able to communicate about the most important issues, challenges and solutions within aquaculture and environmental impact
be able to update their knowledge within the subject area, exchange views and experiences and present knowledge-based opinions with others.

Type emne
Elective course in MSc Life Sciences, all directions. Theory topic.
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Undervisningsform
Online, seminarer, diskusjoner og vurderinger.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Online seminars and group discussions. Teaching is given in two blocks per week.

Emneevaluering
Each student will participate in class discussions, and complete some preparatory exercises, including a review of scientific articles and a class
presentation, with an individual report on a specific topic submitted at the end of the course.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
Arbeidskrav - Seminarserie gruppearbeid underveis: presentere tema valgt av emneansvarlig, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent Ikke godkjent.
Hjemmeeksamen - Oppgave om selvvalgt tema, basert på vitenskaplig litteratur, 1 uker, teller 100/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A,
Ikke bestått F.

Overlappende emner
AK303Fv1 Akvakultur - 10 studiepoeng.
BI321Fv1 Akvakulturøkologi - 10 studiepoeng.

Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du i Leganto
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Evolusjonær genetikk BI317F
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
EVOLUSJONÆR GENETIKK BI317F
Studiepoeng

10,0
Høyere nivå

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Nivå
Type emne

Obligatorisk: Master i
marin økologi.

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Undervisningssemeste
r

Høst 2021

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningsspråk

Engelsk

Leslie Robert Noble
Emneansvarlig
Professor
+4775517807
leslie.r.noble@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet skal gi en innføring i prinsippene for evolusjonær biologi, og særlig deres relevans for marin økologi og fiskerivitenskap. Målet er å gi
studentene en teoretisk plattform og trygghet innenfor en evolusjonær tradisjon i fagfeltet, og omfatter bl.a. introduksjon i evolusjonsteori og
populasjonsgenetikk, genetisk struktur i en populasjon, spredning/genflyt, molekylære markører, samt genomikk relevant for økologi og
konservering.

Forkunnskapskrav
Alle masterstudenter ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur ved Nord universitet, og studenter kvalifisert for opptak til Master i biovitenskap

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte
Kunnskap Etter fullført kurs vil studenten ha kunnskap og forståelse av:
evolusjon sin sentrale og forenende rolle i biologien
prinsipper i populasjonsgenetikk grunnleggende modeller i populasjonsgenetikk og deres rolle i marin biologi
bruk og analyse av molekylære data og moderne genomikk
hvordan de ulike evolusjonære krefter former populasjonsstruktur i marine arter
hvordan mennesker aktivitet selekterer andre arter, særlig hvordan fiskerier påvirker evolusjon av arter som er viktige fiskeriressurser
Ferdigheter Ved fullført kurs skal studenten kunne
bruke populasjons-genetiske/evolusjonære modeller i marinbiologi
analysere og tolke populasjonsgenetiske og fylogenetiske data
innhente nødvendige molekylære data
Generell kompetanse Studenten vil være i stand til å:
forstå og bruke evolusjonær-biologisk terminologi
forstå og analysere evolusjonærbiologisk tekst fra et vidt spekter av faglige kilder
formulere klare problemstillinger, evaluere påstander kritisk, og integrere ideer og konsept
kommunisere om tekniske tema, analysere og konkludere innen evolusjonær genetikk

Type emne
Obligatorisk: Master i marin økologi.

Side 13 av 52

Undervisningsform
Ansikt-til-ansikt-undervisning.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Emnet består av forelesninger, veiledning, laboratoriearbeid, dataøvelser og studentpresentasjoner.

Anbefalte forkunnskaper
BI214F Molekylær økologi BI216F Evolusjonær atferdsøkologi

Emneevaluering
Midtsemesterevaluering og standard elektronisk evaluering ved semesteravslutning.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
Presentasjon, teller 20/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
Skriftlig skoleeksamen, 4 timer, teller 80/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.

Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du i Leganto
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Fiskefysiologi BIO5001
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer
en bærbar datamaskin. Studenter må også ha egen labfrakk i emner med
laboratorieøvelser.
FISKEFYSIOLOGI BIO5001
Studiepoeng

10,0

Nivå

Høyere nivå

Type emne

Obligatorisk for
Master i biovitenskap,
spesialisering
havbruk.
Valgemne for Nordisk
master i bærekraftig
produksjon og
utnyttelse av marine
bioressurser.

Undervisningssemeste
r

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningsspråk

Engelsk

Martin Haugmo Iversen
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
+47 75 51 74 98
martin.h.iversen@nord.no

Søknadsfrist

Høst 2021

Beskrivelse av emnet
Emnet omfatter fiskens bevegelse, fordøyelse og energiomsetning, sirkulasjon og respirasjon, osmoregulering og ekskresjon, integrasjon og kontroll,
smoltifisering og kjønnsmodning, immunsystem, stress.

Forkunnskapskrav
Opptak til emnet følger opptakskravet i studieprogrammet Master i biovitenskap.
Kurset er forbeholdt studenter som tar sin mastergrad eller doktorgrad ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur, samt master-eller PhD studenter
fra andre institusjoner.

Kostnader
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin. Studenter må også ha egen labfrakk i
emner med laboratorieøvelser.
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Læringsutbytte
Kunnskaper
Kandidaten skal:
utvikle grundig kunnskap om fiskens fysiologi
kunne beskrive strukturen til sentrale organer i kroppen, og forklare hvordan de fungerer
kunne forstå sentrale fysiologisk fagtermer
Ferdigheter
Kandidaten skal:
kunne forklare hvordan ulike grupper fisk er tilpasset til å fungere optimalt i sitt miljø
kunne tolke og presentere enkle fysiologiske resultater, og skrive rapport etter gjennomført laboratorieøvelse
kunne bruke sentrale fysiologiske fagtermer
Generell kompetanse
Kandidaten skal:
få øvelse i muntlig og skriftlig framlegging
kunne finne, vurdere og henvise til relevant litteratur og framstille det slik at det belyser en problemstilling

Type emne
Obligatorisk for Master i biovitenskap, spesialisering havbruk.
Valgemne for Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurser.

Undervisningsform
Ansikt-til-ansikt.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesninger og seminarer: 50 timer
Laboratorieundervisning: 3 laboratorieøvelser à 4 timer.

Anbefalte forkunnskaper
Emnet bygger på forkunnskaper tilsvarende emnene:
KJ100F Grunnleggende kjemi (10 sp)
BI124F Cellebiologi og biokjemi (10 sp)
BI105F Zoofysiologi (10 sp)

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del
av universitetets kvalitetssikringssystem.
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Eksamensbeskrivelse
Emnet vurderes på grunnlag av:
Skriftlig skoleeksamen (4 timer) teller 100% av endelig karakter. Bokstavkarakter.
Arbeidskrav: Godkjent/ ikke godkjent. Elementer som inngår er:
3 laboratorierapporter fra studentens egen laboratorieøvelse
2 "multiple choice"-tester.
En skriftlig individuell oppgave
Mappe: Deler fra arbeidskravet leveres inn i mappa.
Alle deleksamener må være bestått for at studenten skal få bestått i emnet.

Vurderingsordning
Samlet vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
Arbeidskrav , teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
Mappeevaluering, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Bestått - Ikke bestått.
Skriftlig skoleeksamen, 4 timer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.

Overlappende emner
BI205Fv1 Fiskefysiologi - 10 studiepoeng.

Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du i Leganto
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Individuelt spesialpensum BI308F
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur
INDIVIDUELT SPESIALPENSUM BI308F
Studiepoeng

5,0

Nivå

Høyere nivå

Type emne

Valgemne: Master i
marin økologi og
Master i havbruk

Undervisningssemeste
r

Høst 2021

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningsspråk

Engelsk

Marit Bjørnevik
Emneansvarlig
Prodekan for utdanning
+47 75 51 73 76
marit.bjornevik@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Målet for dette emnet er å tilegne seg kunnskap om et tema som er relevant for masteroppgaven. Dette kurset vil være relevant for å fylle
kunnskapshull fra grunnutdanningen i forhold til masteroppgaven eller andre aktuelle fagområder for å styrke sin kompetanseprofil.

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur

Læringsutbytte
Kunnskaper
Studenten skal:
Ha en oversikt over teori og problemstillinger innen et område på masternivå Området kan være relevante tema innen akvakultur, biologi, kjemi
eller statistikk
Evne å sette seg inn i ny kunnskap innen dette feltet
Ferdigheter
Studenten skal:
Kunne demonstrere oversikt over problemstillinger innen dette område på masternivå
Kjenne til hvor man finner relevant litteratur innen dette feltet
Kompetanse
Studenten skal:
Kunne bruke denne kunnskapen inn i sin masteroppgave
Kunne kommunisere på masternivå med andre biologer om dette tema

Type emne
Valgemne: Master i marin økologi og Master i havbruk

Undervisningsform
Ansikt-til-ansikt-undervisning.
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Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Selvstudium under veiledning.

Anbefalte forkunnskaper
Kunnskaper som kvalifiserer for opptak til masterstudier ved Fakultet for Biovitenskap og akvakultur, UiN.

Emneevaluering
Midtsemesterevaluering og standard elektronisk evaluering ved semesterslutt.

Vurderingsordning
Muntlig eksamen, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F

Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du Leganto
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Individuelt spesialpensum BI307F
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur
INDIVIDUELT SPESIALPENSUM BI307F
Studiepoeng

10,0

Nivå

Høyere nivå

Type emne

Valgemne: Master i
marin økologi og
Master i akvakultur

Undervisningssemeste
r

Høst 2021

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningsspråk

Engelsk

Marit Bjørnevik
Emneansvarlig
Prodekan for utdanning
+47 75 51 73 76
marit.bjornevik@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Tilegne seg kunnskap innen relevant litteratur, trekke ut viktig informasjon fra publikasjoner og syntetisere dette som en skriftlig rapport.

Forkunnskapskrav
Alle masterstudenter ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur, Nord universitet er kvalifisert for dette emnet.

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur

Læringsutbytte
Kunnskaper og forståelse
Studenten skal:
Ha en oversikt over teori og problemstillinger innen et område innen biologi, kjemi eller relaterte tema på masternivå
Kunne velge ut relevant litteratur for å forstå et spesifikt tema
Ferdigheter
Studenten skal:
Kunne demonstrere oversikt over problemstillinger innen et område innen biologi, kjemi eller et relatert tema på masternivå
Kunne søke etter relevant litteratur
Kompetanse
Studenten skal:
Kunne kommunisere muntlig om viktige teoretiske og empiriske aspekter ved et emne innen biologi, kjemi eller et relatert tema på masternivå.
Kunne kommunisere skriftlig om viktige teoretiske og empiriske aspekter ved et emne innen område innen biologi, kjemi eller et relatert tema på
masternivå.

Type emne
Valgemne: Master i marin økologi og Master i akvakultur
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Undervisningsform
Ansikt-til-ansikt-undervisning.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Selvstudier i samarbeid med veileder.

Anbefalte forkunnskaper
Obligatoriske emner som inngår i programmet.

Emneevaluering
Midtsemesterevaluering og standard elektronisk evaluering ved semesterslutt.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
Oppgave, teller 40/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
Muntlig eksamen, teller 60/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.

Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du Leganto

Side 21 av 52

Praksis i havbruksnæringen PRA2005
Eventuelle reise- og oppholdskostnader på praksissted.
PRAKSIS I HAVBRUKSNÆRINGEN PRA2005
Studiepoeng

5,0
Lavere nivå

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Nivå
Type emne

Valgemne for master i
biologi og akvakultur

Studiested

Praksisbedrift.

Ansvarlig fakultet

Undervisningssemeste
r

Høst 2021

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningsspråk

Engelsk og norsk

Ørjan Hagen
Emneansvarlig
Faggruppeleder
+47 75 51 74 52
orjan.hagen@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Praksisen skal bygge på kunnskaper tilegnet gjennom de første to semesterene (1. studieår) og skal være relevant og representativ i forhold til
spesialiseringen av masterprogrammet. Praksisoppholdet på 4 uker skal være produksjonsorientert og skal omfatte sentrale tema, slik som oppdrett
av matfisk, settefisk og/eller marinfisk, produksjonsovervåking og/eller produksjonsplanlegging, eller innenfor slakteridrift.

Forkunnskapskrav
Studenten skal ha gjennomført det første året av masterstudiet i biologi og akvakultur ved Nord Universitet på tilfredsstillende måte.

Kostnader
Eventuelle reise- og oppholdskostnader på praksissted.

Læringsutbytte
Kunnskap
Kandidaten skal:
Ha god kjennskap til vertsbedriften
Ha kunnskap om bedriftens produkt(er) og produksjonsmetoder

Ferdigehter
Kandidaten skal:
Kunne anvende kunnskap ervervet fra studiet i praktiske situasjoner
Være i stand til å ta imot beskjeder og fungere i det daglige praktiske arbeidet i bedriften

Generelle kvalifikasjoner:
Være i stand til å tilegne seg kunnskap og erfaring fra praktisk kunnskap.
Være i stand til å knytte teoretisk og praktisk kunnskap til operasjonelle aktiviteter

Type emne
Valgemne for master i biologi og akvakultur
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Undervisningsform
Praktisk arbeid under veiledning.
Praksisen skal være veiledet i bedriften, og fremdriften skal rapporteres til emneansvarlig. Tilbakemeldingen skjer i rapportform en gang gjennom
praksisoppholdet i tillegg til en sluttrapport som leveres ved endt praksisopphold innen tidsfristen.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
4 ukers praksis i havbruksbedrift

Anbefalte forkunnskaper
Tilfredsstillende språklige kunnskaper

Emneevaluering
Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem.

Vurderingsordning
Mappe, karakterregel Bestått - Ikke bestått

Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du Leganto
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Biovitenskapelige forskningsseminarer BIO5004
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensum.
BIOVITENSKAPELIGE FORSKNINGSSEMINARER BIO5004
Studiepoeng

3,0

Nivå

Høyere nivå

Type emne

Valgemne

Undervisningssemeste
r

Høst 2021 Vår 2022

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningsspråk

Engelsk

Deepti Manjari Patel
Emneansvarlig
Forsker
+47 75 51 77 47
deepti.m.patel@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Studentene blir gjort kjent med variert biovitenskapelig forskning gjennom seminarer gitt av PhD studenter, ansatte og gjesteforelesere.

Forkunnskapskrav
Oppfyller gjeldende opptakskrav for Master ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur.

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensum.

Læringsutbytte
Kunnskap
Studenten skal
Bli kjent med og få kunnskap om nye forskningstema innen biovitenskap.
Ferdigheter
Studenten skal
Kunne reflektere over nye forskningstemaer innen biovitenskap.
Kunne samhandle med presentatører av forskningsseminarer
Kunne delta aktivt i debatten på forskningsseminar.
Generell kompetanse
Kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre studenter og forskere og kommunisere om biovitenskapelige emner.
Være i stand til å plassere samtidsforskning i biovitenskap og den profesjonelle rollene som forskere har spilt i en bredere vitenskapelig kontekst.

Type emne
Valgemne

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Deltakelse på seminarer.
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Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av
universitetets kvalitetssikringssystem

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
Obligatorisk deltagelse - på minst 12 seminarer arrangert av FBA, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
Arbeidskrav - studenten skal stille minst 6 spørsmål som er relevante til det aktuelle seminaret, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent Ikke godkjent.
Skriftlig skoleeksamen - multiple choice test med spørsmål relatert til seminarene (høst), 1 timer, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Bestått Ikke bestått.
Skriftlig skoleeksamen - multiple choice test med spørsmål relatert til seminarene (vår), teller 0/100 av karakteren, karakterregel Bestått - Ikke
bestått.
Muntlig eksamen - kort presentasjon, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bestått - Ikke bestått.

Overlappende emner
BIO5009v1 Biovitenskapelige forskningsseminarer - 3 studiepoeng.

Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du i Leganto
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Bærekraftig akvakultur BIO5006
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
BÆREKRAFTIG AKVAKULTUR BIO5006
Studiepoeng

10,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk for Joint
Bachelor Degree in
Animal Science

Undervisningssemeste
r

Høst 2021

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningsspråk

Engelsk og norsk

Sylvie Louise Bolla
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
+47 75 51 74 51
sylvie.bolla@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet fokuserer hovedsaklig på typiske fiskearter fra nordatlanteren og Norge, spesielt laks, kveite, torsk og leppefisk. Status og utfordringer ved
akvakulturnæringen i ulike deler av verden vil også være en del av emnet.

Forkunnskapskrav
Opptak til emnet følger opptakskravet i studieprogrammet Bachelor i biologi.

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte
Kunnskap: Studenten
Har grunnleggende kunnskap om tilpasninger av organismene for vannmiljøet.
Har bred kunnskap om betydningen av vannkvalitet og behandling, spesielt etter oppdrettsforhold.
Kjenner til produksjon av levende fôr.
Har kunnskap om de generelle prinsippene for oppdrett inkludert fiskehelse forvaltningen av laks, kveite, torsk og rensefisk.
Har kunnskap om oppdrettsnæringen av utvalgte arter, i forhold til historie, organisering, lovverk, produksjonsvolum og utfordringer.
Har innsikt i velferds aspekter av akvakultur produksjon og bærekraft, samt av de viktigste faktorene som påvirker sjømatkvalitet.
Har kunnskap om forskning og utfordringer i norsk havbruk.

Ferdigheter
Studenten:
Kan forklare prinsippene som brukes i oppdrett av akvatiske arter, fra egg til innhøsting.
Kan samle inn og bruke relevant publisert informasjon om ulike spørsmål knyttet til akvakultur.
Kan oppdatere sin kunnskap innenfor akvakultur.

Generell kompetanse
Studenten:
Kan diskutere og utveksle meninger på de faktiske utfordringene i havbruksnæringen.
Kan kommunisere resultater og teorier både muntlig og skriftlig.
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Type emne
Obligatorisk for Joint Bachelor Degree in Animal Science

Undervisningsform
Ansikt-til-ansikt.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesninger, lab-arbeid, ekskursjoner, presentasjoner.

Hjelpemidler til eksamen
Blyant, penn, linjal, enkel kalkulator og tospråklige ordbøker.

Emneevaluering
Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
Oppgave, teller 40/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
Skriftlig skoleeksamen, 5 timer, teller 60/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.

Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du i Leganto
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Akvagenomikk og bioinformatikk BI311F
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
AKVAGENOMIKK OG BIOINFORMATIKK BI311F
Studiepoeng

10,0

Nivå

Høyere nivå

Type emne

Valgemne: Master i
havbruk Master i
marin økologi

Undervisningssemeste
r

Vår 2022

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningsspråk

Engelsk

Jorge Manuel de Oliveira Fernandes
Emneansvarlig
Professor
+47 75 51 77 36
jorge.m.fernandes@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet tar for seg grunnleggende dataprogrammering, analyse av DNA-sekvenser, sekvenssammenstillinger, annotering av genomer, konstruksjon av
fylogenetiske trær, fylogenetisk footprinting, synteni-analyse, storskala ekspresjons- og epigenomisk-analyse, proteomikk og eksperimental
genfunksjonsanalyse på genomnivå.

Forkunnskapskrav
Studenten må være kvalifisert for Master i biovitenskap.

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte
Kunnskap og forståelse
Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet.
Studenten skal
Ha en oversikt over de viktigste sidene ved komparativ og funskjonell genomikk
Mestre essensielle bioinformatiske konsepter og ha kjennskap til de riktige bioinformatiske verktøy
Ha kunnskap om relevante aspekter innen molekylærbiologi og biokjemi
Forstå hvordan genomforskning kan brukes til å løse aktuelle problemer innen akvakultur
Kjenne til prinsipper for dataanalyse av storskala funksjonell genomikk data
Ferdigheter
Studenten skal
Ha ferdighet innen databehandling og kunne bruke ulike bioinformatiske applikasjoner
Vite hvordan man analyserer store DNA-sekvenserte datasett
Være i stand til å undersøke og forutsi strukturen i eukaryote-gener
Være i stand til å undersøke evolusjonære relasjoner mellom gener og genomer fra ulike arter
Vite hvordan du henter data fra elektroniske databaser
Være i stand til å få tilgang og forstår vitenskapelig litteratur tilknyttet feltet
Generell kompetanse
Studenten skal
Forstå og anvende genomikk og bioinformatiske konsepter knyttet til "cutting edge" havbruksforskning
Kunne diskutere og presentere vitenskapelige artikler i genomikk og bioinformatikk
Har kompetanse til å delta på forskningsprosjekter innen i bioinformatikk og genomikk

Side 28 av 52

Type emne
Valgemne: Master i havbruk Master i marin økologi

Undervisningsform
Samlingsbasert undervisning.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesninger, veiledning og datalab.

Anbefalte forkunnskaper
Evne til å gjøre utregninger, samt kunnskap om moldkylær biologi, biokjemi er en fordel.

Emneevaluering
Hvert semester foretas minst én muntlig midtevaluering (dialogmøte med referat) og en elektronisk sluttevaluering i henhold til høgskolens
kvalitetssikringssystem. Tilbakemeldingene fra disse evalueringene legger grunnlaget for eventuelle endringer.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
Muntlig presentasjon, teller 40/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
Oppgave - Skriftlig rapport, teller 60/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.

Overlappende emner
BI311F-001v1 Akvagenomikk og bioinformatikk - skoleeksamen - 5 studiepoeng.
BI311F-002v1 Akvagenomikk og bioinformatikk - laboratoriearbeid - 3 studiepoeng.
BI311F-003v1 Akvagenomikk og bioinformatikk - muntlig presentasjon - 2 studiepoeng.
BI311F-001v1 Akvagenomikk og bioinformatikk - skoleeksamen - 10 studiepoeng.

Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du Leganto
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Akvakulturernæring AK320F
Ingen kostnader utover semesteravgift og litteratur.
AKVAKULTURERNÆRING AK320F
Studiepoeng

10,0
Høyere nivå

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Nivå
Type emne

Valgemne: Master i
havbruk

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Undervisningssemeste
r

Vår 2022

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningsspråk

Engelsk

Mette Sørensen
Emneansvarlig
Dekan
+47 75 51 76 18
mette.sorensen@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet omfatter: Betydning av fôr og ernæring for en bærekraftig utvikling av akvakulturnæringen. Metoder for å studere fôr og næringsbehov.
Fordøyelsesfysiologi, metabolisme av næringsstoffer og omsetning av energi. Ulike grupper av næringsstoff funksjon og behov av individuelle
næringsstoffer. Ernæring i forhold til helse. Alternative fôrråvarer, fordøyelighet og tilgjengelighet. Akvatisk fôr - formulering og teknologi. Fôr i
forhold til kvalitet på oppdrettsfisk. En oversikt over ernæring og fôr til fiskelarver. En oversikt over ernæring og fôr til skalldyr. Ny kunnskap og
framskritt i akvakulturernæring.

Forkunnskapskrav
KJ301F Laboratoriesikkerhet må være bestått før labarbeidet starter.

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og litteratur.

Læringsutbytte
Kunnskap
Studenten skal ha:
Få en generell forståelse for betydningen av fôr og fôring for en bærekraftig utvikling i havbruksnæringen
Oversikt over fordøyelsesfysiologi og energiomsetning, behov for makro og mikronæringsstoffer til fisk, næringsbehov til fiskelarver
Få innsikt i betydningen av næringsstoffer, fôr og tilsetningsstoffer for å sikre god helse hos oppdrettsfisk
Få g kunnskap om fôrråvarer, fôrteknologi og kvalitet på fisk som mat
Få kunnskap om utviklingstrender i fôrindustrien og behov for forskning innen ernæring hos akvakulturarter
Ferdigheter:
Fra et akademisk ståsted skal studentene få kunnskap om ulike aspekter av fiskeernæring, herunder design av ernæringseksperimenter, samt
optimalisering og produksjon av forsøksdietter
Sett fra et industriperspektiv forventes det at studentene skal være kjent med ulike typer fôr, produksjonsteknologi, og fôring i praksis
Fra et miljømessig perspektiv forventes det at studentene skal være i stand til å vurdere ulike alternative bærekraftige fôrressurser
Generell kompetanse:
Studenten skal kunne gjøre bruk av kunnskap ervervet gjennom dette emnet, enten til å gjennomføre videre studier i akvakulturernæring, arbeid i
fôrindustrien, eller anvendt kunnskap i forbindelse med produksjon av fisk
Være i stand til å diskutere profesjonelle diskusjoner knyttet til fôr og fôring i oppdrettsnæringen
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Type emne
Valgemne: Master i havbruk

Undervisningsform
Ansikt-til-ansikt-undervisning.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Samlingsbasert undervisning. Fire samlinger med cirka 12timers undervisning over to dager hver gang. I tillegg er det laboratorieøvelser cirka 8
timer.

Anbefalte forkunnskaper
Emnet bygger på emnet AK220F Fiskeernæring og fôring eller tilsvarende. Det er forventet at studentene skal ha grunnleggende kunnskap om
biokjemi og metabolisme. Informasjon om egnet undervisningsmateriale og internettressurser egnet til selvstudie på disse temaene vil bli lagt ut på
fronter i forkant av undervisningen.

Emneevaluering
Hvert semester foretas minst én muntlig midtevaluering (dialogmøte med referat) og en elektronisk sluttevaluering i henhold til høgskolens
kvalitetssikringssystem. Tilbakemeldingene fra disse evalueringene legger grunnlaget for eventuelle endringer.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
Oppgave, teller 30/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
Skriftlig skoleeksamen, 4 timer, teller 70/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.

Overlappende emner
AK320F-001v1 Akvakulturernæring - innleveringsoppgave - 3 studiepoeng.
AK320F-002v1 Akvakulturernæring - skriftlig skoleeksamen - 7 studiepoeng.
AK320F-001v1 Akvakulturernæring - innleveringsoppgave - 10 studiepoeng.

Pensumlitteratur
Obligatory literature
Nutrient Requirements of Fish and Shrimp (2011. National Research Council, The National Academy Press, Washington, D.C., ISBN-13:978-0-30916338-5)
Dietary Nutrients, Additives and Fish Health (2015. Edited by Cheng-Sheng Lee et. al., Wiley-Blackwell, ISBN: 978-0-470-96288-6)

Additional literature
Fiskeernæring ( Red. Waagbø, R., Espe, M., Hamre, K. og Lie, Ø. Kystnæringen Forlag & bokklubb AS, ISBN 82-7595-020)
Fish Nutrition (Third Edition; Edited by Halver, J.E. and Hardy R.W. Academic Press, ISBN 0-12-319652-3)
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Biofysiske interaksjoner BI312F
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer
en bærbar datamaskin.
BIOFYSISKE INTERAKSJONER BI312F
Studiepoeng

10,0
Høyere nivå

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Nivå
Type emne

Spesialisering: Master i
biovitenskap

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Undervisningssemeste
r

Vår 2022

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningsspråk

Engelsk

Vigdis Tverberg
Emneansvarlig
Faggruppeleder
+47 75 51 73 63
vigdis.tverberg@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet gir en innføring i hvordan fysiske prosesser påvirker det marine miljøet, ved å studere utvalgte prosesser i økosystemene fra småskala til
storskala. Den teoretiske delen av emnet omhandler grunnlaget for variabilitet i marin produksjon i tid og rom i et globalt perspektiv. Praktiske
øvelser blir brukt til å gi en innføring i bruken av nye metoder innen operasjonell oseanografi og havovervåking.

Forkunnskapskrav
Studenter som er tatt opp til spesialisering i marin økologi. Ved ledig kapasitet, tilbys emnet til andre som er kvalifisert til master i Biovitenskap.

Kostnader
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.

Læringsutbytte
Kunnskap
Kandidaten:
har inngående kunnskap om de fysisk-biologiske koblinger innen marin økologi
har inngående kunnskap om de vitenskapelige metoder som blir anvendt på fysiske og biologiske marine data
Ferdigheter kandidaten
kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjons-kilder og anvende disse til å forstå de fysisk-biologiske interaksjoner i havet
kan analysere eksisterende fortolkninger av fysisk-biologiske sammenhenger i havet
kan bruke relevante metoder og uttrykk i oseanografi og marinbiologi

Generell kompetanse
kandidaten:
kan analysere forskningsetiske problemstillinger knyttet til utnyttelse av havressursene
kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet marine økosystemer, både med spesialister og til
allmennheten
kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter innenfor biofysiske interaksjoner på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og
prosjekter
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Type emne
Spesialisering: Master i biovitenskap

Undervisningsform
Ansikt-til-ansikt-undervisning.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesninger, seminarer og prosjektarbeid.

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av
universitetets kvalitetssikringssystem.

Eksamensbeskrivelse
Sammensatt vurdering:
Mappe: 10 sider i artikkelform statistisk analyser av tidsserier. Teller 40% av karakteren.
Muntlig: 60% av karakteren.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
Mappeevaluering, teller 40/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
Muntlig eksamen, teller 60/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.

Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du Leganto
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Helse hos akvatiske oppdrettsorganismer AK310F
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur
HELSE HOS AKVATISKE OPPDRETTSORGANISMER AK310F
Studiepoeng

10,0
Høyere nivå

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Nivå
Type emne

Valgemne: Master i
havbruk

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Undervisningssemeste
r

Vår 2022

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningsspråk

Engelsk

Simon Leigh Wadsworth
Emneansvarlig
Førsteamanuensis II
+47 74 02 28 19
simon.wadsworth@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Temaer som emnet vil belyse:
Immunologiske responser hos fisk og hvordan sykdomsorganismer bekjempes av verten.
Betydning av stress og fiskevelferd i oppdrett.
De mest utbredte bakterielle, virale og parasittiske sykdommer hos laksefisk. Behandling, kontroll and forebygging av sykdom - vaksiner, profylakse
og terapi Metoder for deteksjon av patogen og diagnostikk.

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur

Læringsutbytte
Kunnskap
Studenten skal ha:
Kunnskap om forsvarmekanismer hos fisk, inkludert vert-patogen-interaksjoner.
Kunnskap om fiskevelferd, stressrespons og hvordan stress hos oppdrettsfisk påvirker helsen.
En generell forståelse av de store smittsomme sykdommer av oppdrettede akvatiske dyr, spesielt de som påvirker oppdrett av laksefisk.
Innblikk i hvordan en kan forebygge og redusere risiko for sykdomsproblemer i oppdrett av fisk, med utgangspunkt i oppdrett av laksefisk.
Ferdigheter
Studenten skal kunne:
forstå grunnleggende stressrespons hos fisk og betydning for helse og velferd.
ha lært om funksjonene til de ulike komponentene i immunsystemet.
skille klasser av patogener og vurdere både fysiologiske og patologiske forandringer assosiert med sykdommer.
Studentenvil ha tilegnet seg grunnleggende kunnskap om viktigheten av å kontrollere og forebygge sykdommer for å sikre bærekraftig havbruk.
Generell kompetanse
Studenten skal kunne:
Studenten skal kunne bruke sin kompetanse på ulike områder, både innen vitenskap og i praktisk akvakultur.
Studentene vil lære å ta i bruk etablerte og nye tiltak for å forebygge sykdommer og opprettholde oppdrettsfiskens helse.

Type emne
Valgemne: Master i havbruk

Side 34 av 52

Undervisningsform
Ansikt-til-ansikt-undervisning.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesninger og labøvelser. Blokkbasert undervisning torsdager og fredager, tidspunkt kunngjøres senere.

Anbefalte forkunnskaper
AK205F Fiskehelse og BI217F Mikrobiologi eller tilsvarende.

Emneevaluering
Hvert semester foretas minst én muntlig midtevaluering (dialogmøte med referat) og en elektronisk sluttevaluering i henhold til høgskolens
kvalitetssikringssystem. Tilbakemeldingene fra disse evalueringene legger grunnlaget for eventuelle endringer.

Eksamensbeskrivelse
Sammensatt vurdering:
Oppgave, teller 30/100 av karakteren. A-F.
Hjemmeeksamen, teller 30/100, A-F.
Skriftlig skoleeksamen, 4 t, teller 40/100 av karakteren, A-F.
--The original exam has been changed due to Covid-19 to compound assessment: written assignment 40/100 (as orginally), take-home examination
(40/100) and oral exam 20/100. Letter Marks.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
Oppgave, teller 40/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
Hjemmeeksamen, individuell, 1 uker, teller 20/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
Skriftlig skoleeksamen, 3 timer, teller 40/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.

Overlappende emner
AK310F-001v1 Helse hos akvatiske oppdrettsorganismer - innleveringsoppgave - 3 studiepoeng.
AK310F-002v1 Helse hos akvatiske oppdrettsorganismer - skoleeksamen - 7 studiepoeng.
AK310F-001v1 Helse hos akvatiske oppdrettsorganismer - innleveringsoppgave - 10 studiepoeng.

Pensumlitteratur
Pensum:
Fish Pathology (2012. Fourth edition, Ronald J Roberts, Wiley-Blackwell ISBN-13: 978-1444332827)
Fish Vaccination (2015. Edited by Roar Gudding et. al., Wiley Blackwell ISBN-13: 978-0470674550; ISBN-10: 0470674555)

Ekstra litteratur:
Fish Diseases: Prevention and Control Strategies (2017. Edited by Galina Jeney, Academic Press ISBN: 978-D-12-804564-0).
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Funksjon og stabilitet i økosystemer BI313F
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
FUNKSJON OG STABILITET I ØKOSYSTEMER BI313F
Studiepoeng

5,0
Høyere nivå

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Nivå
Type emne

Valgemne: Master i
marin økologi

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Undervisningssemeste
r

Vår 2022

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningsspråk

Engelsk

Henning Reiss
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
+47 75 51 75 76
henning.reiss@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Produktive høybreddegrads økosystemer spiller en sentral rolle for bosetting og samfunnsutvikling. Sokkelen til disse store havområdene brukes
som gytehabitat og oppvekstområder for viktige fiskebestander, der noe av disse systemene er satt under press bl.a. grunnet klimaforandringer.
Emnet omhandler tradisjonelle og nye metoder for å analysere dynamikk og robusthet i de marine næringsnettene. Det vil bli gjennomført praktiske
øvelser i bruk av enkle modellsimuleringer av mer avgrensede biotoper.

Forkunnskapskrav
Samme kvalifikasjon som opptak til master i marin økologi eller master i akvakultur.

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte
Kunnskap
Kandidaten...
Har avansert kunnskap innenfor økosystemers elastisitet og stabilitet, og forskjellige aspekter av økosystemstabilitet som teorier om forstyrrelse,
suksesjon, næringsnett, økosystem funksjoner, og økosystembasert tilnærming i forvaltningen
Har spesialisert innsikt i stabilitet av marine økosystemer
Kan anvende kunnskap på forskjellige nye aspekter innenfor fagområdet

Ferdigheter
Kandidaten...
Kan kritisk analysere vitenskapelige informasjon og debattere om dette i en gruppe med bruk av akademisk argumenter
Kan analysere relevante teorier om økosystemstabilitet og anvende sine kunnskaper i prosjektarbeid på en selvstendig måte

Generell kompetanse
Kandidaten...
Kan formidle vitenskapelige resultater og konklusjoner til målgrupper med forskjellige bakgrunn
Kan kritisk reflektere alene og i en gruppe over vitenskapelige resultater og gjennomføre uavhengig og avanserte prosjektarbeid
Behersker uttrykksformer brukt i fagområde økosystemstabilitet
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Type emne
Valgemne: Master i marin økologi

Undervisningsform
Ansikt-til-ansikt-undervisning.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Emnet har varierte undervisningsformer.

Emneevaluering
Emneevaluering Midtsemesterevaluering og standard elektronisk evaluering ved semesteravslutning.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
Hjemmeeksamen, individuell, 3 dager, teller 30/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
Muntlig eksamen, teller 70/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.

Pensumlitteratur
Begon, Harper Townsend (2005). Ecology - From Individuals to Ecosystems. Blackwell Publishing, pp. 725. -> Chapters 20 (23p); Chapter 16 (29p.)
Dunne, J.A., R.J. Williams, et al. (2004) Network structure and robustness of marine food webs. Marine Ecology Progress Series, 273, 291-302. (11p)
Frank, K.T., B. Petrie, et al. (2005) Trophic cascades in a formerly cod-dominated ecosystem. Science, 308(5728), 1621-1623 (3p)
Hutchings, J.A. (2000) Collapse and recovery of marine fishes. Nature, 406(6798), 882-885. (4p)
McCann, K.S. (2000) The diversity-stability debate. Nature, 405(6783), 228-233. (5p)
Stachowicz, J.J., J.F. Bruno, et al. (2007) Understanding the effects of marine biodiversity on communities and ecosystems. Annual Review of Ecology,
Evolution, and Systematics, 38(1), 739-766. (27p)
Svensson, J.R., M. Lindegarth, et al. (2007) Maximum species richness at intermediate frequencies of disturbance: Consistency among levels of
productivity. Ecology, 88(4), 830-838. (8p).
I tillegg kommer litteratur tilpasset studentprosjektene. Den komplette listen ferdigstilles dermed underveis i semesteret.
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RNA-Biologi BI322F
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer
en bærbar datamaskin. Studenter må også ha egen labfrakk i emner med
laboratorieøvelser.
RNA-BIOLOGI BI322F
Studiepoeng

5,0

Nivå

Høyere nivå

Type emne

Valgemne.

Undervisningssemeste
r

Vår 2022

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Studiested

Bodø.

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningsspråk

Engelsk

Steinar Daae Johansen
Emneansvarlig
Professor
+47 75 51 78 33
steinar.d.johansen@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Genom-analyser viser klar kopling mellom genetisk kompleksitet og RNA-basert regulering. Men hva gjør RNA så unik sammenlignet med DNA? I
dette emnet har vi fokus på RNA arvestoffets mangfoldigheter, fra molekylær arkitektur til cellulære funksjoner og biologiske roller. Tema inkluderer
bl.a katalytiske RNA, RNA modifisering, intron spleising, RNA stabilitet, korte og lange ikke-kodende RNA, og nye utviklinger innen sekvensbasert RNA
måling.

Forkunnskapskrav
For studenter tatt opp på Master i biovitenskap eller PhD i Akvatisk biovitenskap ved Nord universitet.

Kostnader
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin. Studenter må også ha egen labfrakk i
emner med laboratorieøvelser.
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Læringsutbytte
Ved fullført emne forventes det at studentene skal ha følgende kunnskap, ferdigheter og kompetanse:
Kunnskap:
Ha teoretisk kunnskap om viktige aspekter innen RNA biologi, inkludert RNA struktur, cellulær funksjon og biologisk rolle
Forstå:
i) RNA struktur fra sekvens til 3D
ii) de katalytiske egenskaper til RNA
iii) hvordan spleisosomet og ribosomet fungerer
iv) modning og stabilitet av cellulært RNA
v) RNA editering og nukleotid modifisering
vi) hvordan små og lange ikke-kodende RNA fungerer
vii) og den nye utviklingen innen feltet RNA biologi
Forstå hvorfor og hvordan RNA biologi kan anvendes innen genomikk
Ferdigheter:
Lese og forstå ny vitenskapelig litteratur innen feltet RNA biologi
Forstå de ulike rollene til RNA i celler
Kunne dokumentere og formidle nye vitenskapelige resultater
Generell kompetanse:
Studenten skal kunne kommunisere hva RNA er, hvorfor det er viktig å undersøke RNA, og hvordan slike undersøkelser kan planlegges og utføres

Type emne
Valgemne.

Undervisningsform
Undervisning "ansikt til ansikt".

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesning (20t), Spørsmål/diskusjons kollokvier (4t). Obligatorisk forskningsseminar (8t).

Anbefalte forkunnskaper
Kjennskap til molekylærbiologi tilsvarende BI122F (Genetikk og Evolusjon,10 ECTS) og BI210F (Molekylær Cellebiologi).

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del
av universitetets kvalitetssikringssystem.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
Mappe - Skriftlig oppgave med muntlig presentasjon, teller 50/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
Muntlig eksamen, teller 50/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
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Pensumlitteratur
Elliott, D. & Ladomery, M., 2016. Molecular Biology of RNA. Second edition. Oxford University Press. ISBN-978-0-19-967139-7.
Samling av nye artikler som utdeles ved semesterstart (V2018). Mer omfattende for BI4xxF enn BI322F.
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Fiskemuskelkvalitet AK322F
Emnet vil gi kunnskap om kjemiske og biokjemiske sammensetning, samt
funksjonelle egenskaper til fiskemuskel. Etter fullført emne vil studenten kunne
forstå hvordan forskjellige variabler kan påvirke kvaliteten på fisk som råstoff.
Emnet fokuserer i hovedsak på kvalitet av oppdrettsfisk.
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer
en bærbar datamaskin. Studenter må også ha egen labfrakk i emner med
laboratorieøvelser.
FISKEMUSKELKVALITET AK322F
Studiepoeng

10,0

Nivå

Høyere nivå

Type emne

Valgemne

Undervisningssemeste
r

Vår 2022

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningsspråk

Engelsk

Marit Bjørnevik
Emneansvarlig
Prodekan for utdanning
+47 75 51 73 76
marit.bjornevik@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet vil gi kunnskap om kjemiske og biokjemiske sammensetning, samt funksjonelle egenskaper til fiskemuskel. Etter fullført emne vil studenten
kunne forstå hvordan forskjellige variabler kan påvirke kvaliteten på fisk som råstoff.
Den kjemiske, biokjemiske og strukturelle sammensetningen av fiskemuskel, inkludert muskelvekst, med fokus på muskelproteiner og lipider.
Forandringer etter død, kjøl og fryselagring. Viktige kvalitetsaspekter ved fisk som farge, tekstur, filet spalting, vannbindings evne og harskning.
Påvirkning av sesong, kjønnsmodning, diett, fôringsregimer, lys og slakteprosedyrer på filetkvalitet. Laboratorieøvelser vil utfylle kursets innhold.

Forkunnskapskrav
Kurset er forbeholdt studenter som tar sin mastergrad eller doktorgrad ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur, samt master-eller PhD studenter
fra andre institusjoner. Studenter må ha bestått grunnleggende emner i kjemi/biokjemi og cellebiologi på universitetsnivå. Antall studenter er
begrenset til tolv; denne begrensningen er satt på grunn av den praktiske delen av kurset.

Kostnader
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin. Studenter må også ha egen labfrakk i
emner med laboratorieøvelser.
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Læringsutbytte
Kunnskap
Studenten skal ha
avansert kunnskap om den iboende kvaliteten i fiskemuskel.
avansert kunnskap om de forskjellige faser av muskelvekst
grundig kunnskap om faktorer som påvirker muskelkvalitet generelt
teoretisk og praktisk kunnskap om de metoder som brukes for å evaluere fiskemuskelkvalitet
Ferdigheter
Studentene skal kunne
utføre kvalitetsvurderinger av fisk ved bruk av vanlige metoder og analyseverktøy.
tilpasse seg ny kunnskap innen feltet.
Generell kompetanse
Studentene har
evne til å kommunisere relevant terminologi til akademisk sektor og private interessenter innen fiskeri og havbruk
avansert kunnskap om fiskekvalitet generelt
tilstrekkelige ferdigheter til å delta i FoU-prosjekt innen fiskekvalitet

Type emne
Valgemne

Undervisningsform
Undervisning "ansikt til ansikt" , videoforelesninger, og laboratorieøvelser

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Kurset består av forelesninger/videoforelesninger, studentpresentasjoner, rapporter og praktiske laboratorieøvelser. Undervisningen gis over 2-3
samlinger, hver samling går over 3-5 dager. Obligatoriske laboratorieøvelser på hver samling.
Arbeidskrav: Praktiske laboratorieøvelser med rapportskriving

Anbefalte forkunnskaper
For å ta dette kurset, må studenten ha grunnleggende kunnskap om kjemi/biokjemi.og cellebiologi

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveis -evaluering og slutt - evaluering). Evalueringene inngår som
en del av universitetets kvalitets sikringssystem.

Eksamensbeskrivelse
Evaluering består av:
Obligatorisk deltakelse: Delta på laboratorieøvelser med tilhørende labrapport. Godkjent/ ikke godkjent. Må være gjennomført for å få karakter i
emnet
MA-Mappe som består av to skriftlige rapporter basert på laboratorierapportene. Teller 40% og vurderes fra A-F av intern og ekstern sensor.
SK-Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Teller 60% og vurderes fra A-F av intern og ekstern sensor.
--The original exam has been changed due to Covid-19 to composite assessment: compulsory participation (as originally) 0/100, portfolio evaluation
(as originally) 40/100 and oral examination 60/100. Letter Marks.
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Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
Obligatorisk deltakelse - på laboratorie- øvelser, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
Mappeevaluering , teller 40/100 av karakteren, karakterregel Bestått - Ikke bestått.
Skriftlig skoleeksamen, 4 timer, teller 60/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.

Overlappende emner
BI320Fv1 Fiskemuskelkvalitet og biokjemi - 8 studiepoeng.

Side 43 av 52

Pensumlitteratur
Utvalgte artikler. Endringer kan forekomme.
Boziaris, I.S. Seafood Processing; Technology, quality and safety. (ed:). John Wiley and Sons, Ltd.
2014. Chapter 3, 14, 15, 16, 17. pp33-60 and pp359-474.
FHF, 2012. A sea of health
Foegeding, Lanier and Hultin, 1996. Characteristics of edible muscle tissue, Chap 15 In:
Food Chemistry. Ed: Fennema, O.R.. Food Chemistry. Marcel Dekker Inc. pp879-942.
Aursand, A., Bleivik, B., Rainuzzo, J.R., Jørgensen, L. And Mohr, V. 1994. Lipid distribution and
composition of commercially farmed salmon (Salmo salar). J.Sci.Agric. 64:239-248
Mørkøre, T., Vallet, J. L., Cardinal, M., Gomez-Guillen, M. C., Montero, P., Torrissen, O. J., Nortvedt,
R., Sigurgisladottir, S., & Thomassen, M. S. (2001). Fat content and fillet shape of Atlantic salmon:
Relevance for processing and quality of raw and smoked products. Food engineering and physical
properties, 66(9), 1348-1354.
Simopoulos A.P (1997). Nutritional aspect of fish. IN: Seafood from Producer to Consumer. Ed. Luten,
J.B., Børresen, T. and Oehlenshlager, J.
Sveinsdottir et al., 2002. Application of Quality Index method (QIM) Scheme in Shelf-life Study of
Farmed Atlantic Salmon (Salmo salar). J. Food Sci., 67(4), 1570-1579.
Ofstad, Kidman, Mylkebust and Hermansson, 1993. Liquid holding capacity and structural changes
during heating of fish muscle: Cod (Gadus morhua L.) and salmon (Samo salar). Food Structure,
12:163-174.
Connell, J.J. Control of fish quality. Fishing news books, 1995.
Ashton, Unilever and Sharnbrook, 2002. Understanding lipid oxidation in fish. Chap. 14. In: Safety and
quality issues in fish processing. Ed. H.A. Bremner. Woodhead Publishing Limited and CRC Press LLC,
pp254-286
Sigurgisladottir et al., 1999. Textural properties of raw salmon fillets as related to sampling method.
J. Food. Sci. 64 (1): 99-104.
Sigurgisladottir et al., 1997. Salmon quality: Methods to determine the quality parameters. Rew.
Fish. Sci, 5(3): 223-252.
Johnston, I.A. Muscle development and growth: potential implications for flesh quality in
fish. Aquaculture 1999. 177: 99¿115.
Johnston, I.A. 2006. Environment and plasticity of myogenesis in teleost fish ¿ review. The
Journal of Experimental Biology 209, 2249-2264. doi:10.1242/jeb.02153
Poli, B.M. 2005. Fish welfare and quality as affected by pre-slaughter and slaughter
management. Aquaculture International 13: 29¿49
Hagen, Ø., et al. 2007. Biochemical and Structural Factors Contributing to Seasonal Variation
in the Texture of Farmed Atlantic Halibut (Hippoglossus hippoglossus L.) Flesh. J. Agric. Food
Chem., 55,
5803-5808.
Pradeep, K. et al 1995. Muscle ultrastructure in the teleost fish. Micron 26(5),431-454.
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Molekylær økologi BI214F
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer
en bærbar datamaskin med headset og kamera.
MOLEKYLÆR ØKOLOGI BI214F
Studiepoeng

10,0

Nivå

Lavere nivå

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Type emne

Valgemne: Bachelor i
biologi, Master i
biovitenskap, MARBIO.

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningssemeste
r

Vår 2022

Undervisningsspråk

Engelsk

Truls Borg Moum
Emneansvarlig
Professor
+47 75 51 74 22
truls.b.moum@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet tar for seg:
1) grunnleggende om organiseringen av genomet hos dyr 2) metoder for å undersøke genetisk variasjon i proteiner og DNA 3) molekylære markører:
nedarvingsmønster, ulike markørers egenskaper og riktig valg av molekylære markører for å undersøke en gitt problemstilling 4)
populasjonsgenetikk: en enkelt populasjon. Genetisk diversitet, demografi, flaskehalser, innavl og naturlig seleksjon 5) populasjonsgenetikk: flere
populasjoner. Populasjonsstruktur, genflyt, hybridisering og lokale tilpasninger 6) økologisk viktige karaktertrekk, fenotype og genotype, adaptive
variasjon 7) anvendelse av ny sekvenseringsteknologi (dybdesekvensering) i molekylær økologi 8) fylogeografi, hvordan historiske prosesser kan
forklare det vi ser i dag 9) atferdsøkologi, paringssystemer, kjønnsfordelinger, predator og byttedyr 10) bevaringsbiologi, hvordan vi tar vare på det
genetiske mangfoldet Laboratoriekurset gir en innføring i ekstraksjon av DNA, PCR, DNA-sekvensering og bioinformatikk.

Forkunnskapskrav
Opptak til emnet følger opptakskravet i studieprogrammet bachelor i biologi

Kostnader
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin med headset og kamera.

Læringsutbytte
Kunnskap
ha grunnleggende kunnskap om den nyere utviklingen innenfor biologiske fag som danner grunnlaget for fagfeltet molekylær økologi
ha grunnleggende kunnskap om den teoretiske og praktiske utviklingen av faget molekylær økologi, som er basert på en stadig økende
tilgjengelighet av anvendelige genetiske markører
ha kunnskap om molekylære markører og teknikker som anvendes innenfor molekylær økologi og kjenne til disse markørenes grunnleggende
egenskaper
Ferdigheter
være i stand til å anvende grunnleggende analytiske og praktiske metoder, innbefattet laboratorieteknikker og bioinformatiske verktøy, på gitte
problemstillinger innenfor fagfeltet molekylær økologi
kjenne til de viktigste informasjonskildene og være i stand til å tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor fagfeltet
være i stand til å analysere og diskutere relevante vitenskapelige artikler innenfor fagfeltet molekylær økologi
Generell kompetanse
være i stand til å identifisere problemstillinger der en molekylærøkologisk tilnærming vil være fruktbar og de etiske vurderingene knyttet til dette
være i stand til å velge ut de mest hensiktsmessige molekylære markørene og teknikkene for å kunne studere ulike grupper organismer og
økologiske problemstillinger
være i stand til å formidle sentralt fagstoff, utveksle erfaringer med fagfeller og holde seg oppdatert innenfor fagfeltet molekylær økologi
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Type emne
Valgemne: Bachelor i biologi, Master i biovitenskap, MAR-BIO.

Undervisningsform
Ansikt-til-ansikt-undervisning.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Emnet vil bestå av forelesninger, seminarer og laboratorieøvelser. Sammendrag av forelesninger og annen informasjon legges ut på Fronter. Det
gjøres oppmerksom på at deltakelse på seminarene er svært viktig for forståelsen av faget.

Anbefalte forkunnskaper
Kunnskaper tilsvarende BI122F Genetikk og evolusjon og BI210F Molekylær cellebiologi

Emneevaluering
Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem.

Vurderingsordning

Overlappende emner
BI214F-001v1 Molekylær økologi labøvelser - 2 studiepoeng.
BI214F-002v1 Molekylær økologi -skoleeksamen - 8 studiepoeng.
BI214F-001v1 Molekylær økologi labøvelser - 10 studiepoeng.

Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du Leganto
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Marine makrofytter BIO2002
Valgfri. Kort tekst under tittel.
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. Vi forventer at
studenten har personlig utstyr som datamaskin med kamera og mikrofon, samt
laboratoriefrakk.
MARINE MAKROFYTTER B I O 2 0 0 2
Studiepoeng

10,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Valgemne for
Bachelor i biologi
Emnet er også relevant
for:
Master i biovitenskap
Nordisk master i
bærekraftig
produksjon og
utnyttelse av marine
bioressurser
Semesterpakkestudent
er innen biovitenskap

Undervisningssemeste
r

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningsspråk

Engelsk

Alexander Oliver Jüterbock
Emneansvarlig
Forsker
+47 75 51 78 34
alexander.juterbock@nord.no

Søknadsfrist

Vår 2022

Beskrivelse av emnet
Introduksjon til marin botanikk med fokus på marine makroalger (tang, tare) og i mindre grad sjøgress. Emnet dekker aspekter av fylogeni, utvikling
og fysiologi, økologisk relevans, økosystemtjenester, applikasjoner og kommersiell relevans, menneskelig påvirkning på sjøgressenger og tareskog,
og deres restaureringspotensial.
Kurset inkluderer forelesninger, seminarer, gruppearbeid, en ekskursjon og en praktisk lab.

Forkunnskapskrav
Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på ett av følgende studieprogram:
Bachelor i biologi
Master i biovitenskap
Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurser
Semesterpakkestudenter innen biovitenskap

Alternativt; opptak til enkeltemne stiller samme opptakskrav som ved opptak til Bachelor i biologi.

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. Vi forventer at studenten har personlig utstyr som datamaskin med kamera og mikrofon,
samt laboratoriefrakk.
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Læringsutbytte
Etter vellykket gjennomføring av kurset forventes at studenten
Kunnskap:
ha bred kunnskap om aktuelle forskningstemaer, teorier, problemstillinger og metoder innen fykologi og sjøgressbiologi, som baner vei for
karriereveier i grunnleggende eller anvendt forskning og utvikling innen feltet. Temaene inkluderer økologisk betydning, fysiologi/fotosyntese,
økonomisk verdi/bruk, oppdrettsteknikker, mangfold av arter, livsformer og livssykluser, menneskelig påvirkning, restaurering og håndtering.
kan oppdatere sin kunnskap på området
er i stand til å forklare forholdet mellom lysabsorpsjon og pigmentegenskaper som en grunnleggende ferdighet for å tilpasse lysmiljøer i
eksperimentelle oppsett til artsspesifikke krav.

Ferdigheter:
kan identifisere, karakterisere og klassifisere lokale makroalger, deres habitatpreferanser og biologi for å lette forskningsbasert oppdrett,
overvåking og restaurering
kan karakterisere og tolke biologisk materiale under mikroskopet (f.eks. Livssyklusstadier) for å støtte sette- og frøbankbasert forskning for dyrking
og restaurering.
kan finne og evaluere informasjon om fagområdet, og presentere den på en kortfattet måte som muliggjør effektiv kommunikasjon med andre.
behersker vitenskapelige verktøy, teknikker og kommunikasjonsformer

Generelle kompetanser:
kan trekke ut og presentere nåværende forsknings- eller innovasjonsgap og dermed lage velbegrunnede prediksjoner om relevante fremtidige
retninger for forskning og innovasjon på feltet.
kan presentere foran et publikum, og lede og bidra til diskusjoner knyttet til akademiske teorier, problemer og løsninger, for å lette
nettverksbygging innen det vitenskapelige og profesjonelle feltet.
kan forstå og diskutere samfunnsrelevans, samt potensielle økologiske og sosiale spørsmål knyttet til kommersiell bruk og menneskedrevet
ødeleggelse av habitater av marine makrofytter for å bidra til en bærekraftig utvikling av næringer knyttet til dette feltet.
kan planlegge og utføre varierte oppdrag og prosjekter over tid, alene eller som en del av en gruppe, og i samsvar med etiske krav og prinsipper,
som forberedelse til prosjektledelse.

Type emne
Valgemne for
Bachelor i biologi
Emnet er også relevant for:
Master i biovitenskap
Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurser
Semesterpakkestudenter innen biovitenskap

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Synkrone foredrag/webinarer, seminarer og gruppearbeid; delvis nettbasert og delvis på campus.
Felteksursjon
laboratorieaktiviteter
Selvstudier av videoer, podcaster, tekster og litteratur lagt ut på Canvas
Øvelser og reflekjsonsskriving.

Anbefalte forkunnskaper
Du bør ha grunnleggende kunnskaper i biologi, vitenskapelig presentasjon, mikroskopiering og data analyse. I tillegg anbefaler vi at du har tatt emnet
BI132F Cellebiologi og biokjemi eller tilsvarende.

Hjelpemidler til eksamen
Hjelpemidler eksamen
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Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av
universitetets kvalitetssikringssystem

Praksis
Beskrivelse av praksis. Valgfri.

Eksamensbeskrivelse
Sammensatt evaluering, A-F, der F er stryk.
Alle deler må være bestått for å bestå emnet som helhet.
Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren. Godkjent/ ikke godkjent.
Den muntlige eksamen varer ca 5 minutter pr. student i form av en presentasjon. Deretter diskuteres presentasjonen i plenum/ grupper.
Studentene skal være til stede på hverandres presentasjoner og spørre spørsmål og bidra til diskusjoner relatert til de andre studentenes
presentasjoner. Teller 40/100, karakterskala A-F.
Multiple choice, max. 2 timer, teller 60/100 av karakteren, karakterskale A-F, der F er stryk.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
Arbeidskrav 1 - Presentasjon, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
Arbeidskrav 2 - Labster , teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
Muntlig eksamen , teller 40/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
Skriftlig skoleeksamen, 2 timer, teller 60/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.

Pensumlitteratur
Pensum finnes i Leganto.
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Masteroppgave i bærekraftig produksjon og
utnyttelse av marine bioressurser BIO5000
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
MASTEROPPGAVE I BÆREKRAFTIG PRODUKSJON OG UTNYTTELSE AV MARINE BIORESSURSER BIO5000
Studiepoeng

60,0

Nivå

Høyere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Høst 2022 Vår 2023

Hvilket år i
studieprogrammet

2. studieår

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningsspråk

Engelsk

Marit Bjørnevik
Emneansvarlig
Prodekan for utdanning
+47 75 51 73 76
marit.bjornevik@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Studentene velger tema for masteroppgaven i 1. semester av studiet. Masteroppgaven skal fortrinnsvis være empirisk og ha relevans i forhold til
studiets målsetting. Både kvalitative og kvantitative metoder kan benyttes.
Oppgaven skal normalt være et individuelt selvstendig arbeid. Masterstudentene skal sammen med veileder(e) skrive en kortfattet plan for oppgaven,
som skal omhandle teoretisk og empirisk bakgrunn for prosjektet, herunder litteraturhenvisninger, en vurdering av metoder, dataprosessering,
etiske forhold, tidsramme og kostnader. Masterstudiet er en felles grad mellom 4 partneruniversitet, og det er mulig å gjennomføre masteroppgaven
i samarbeid med veiledere fra flere av universitetene. Plan for masteroppgaven skal leveres ved slutten av første semester.

Forkunnskapskrav
Forbeholdt studenter på studieprogrammet Nordisk master i bærekraftig utnyttelse og produksjon av marine bioressurser (MAR-BIO)

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte
Kunnskap Studenten skal
ha kunnskap om vitenskapsteori og metoder som benyttes i forskning innenfor marine bioressurser
ha kunnskap om ulike statistiske metoder som benyttes til behandling av biologiske eller samfunnsvitenskapelige data, og kunne bruke disse på
eget tallmateriale
kunne sette seg inn i praktisk og teoretisk kunnskap knyttet til innsamlinga av materiale eller data som er relevant for tema i oppgaven.
ha god kunnskap om faget, og ha en grundig forståelse for teoretiske tilnærminger og faglitteraturen relatert til valgt problemstilling
Ferdigheter Studenten skal
kunne skrive en vitenskapelig rapport
ha tilegnet seg kunnskap innenfor utvalgte analytiske og statistiske metoder
ha evne til kritisk analysere eget og andres forskningsarbeid innenfor eget masteroppgavetema
kunne tilegne seg oppdatert kunnskap fra elektroniske databaser og vitenskapelige publikasjoner, samt kjenne til relevante vitenskapelige
fagtidsskrift innen sitt fagfelt
Generell kompetanse Studenten skal
kunne formidle egne forskningsresultater både muntlig og skriftlig
ha innsikt i relevante problemstillinger knyttet til egen masteroppgave
kunne delta i planlegging av nye forskningsprosjekter innen eget forskningsområde relatert til informasjonsinnhenting, planlegging av forsøk,
analysearbeid, statistisk tallbehandling, kritisk oppsummering og formidling av vitenskapelig informasjon
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Type emne
Obligatorisk

Undervisningsform
Ansikt til ansikt eller fjernundervisning, evt. i en kombinasjon.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid, men du har krav på veiledning, individuelt eller i grupper.

Anbefalte forkunnskaper
Bygger på masterprogrammets fagteoretiske pensum.

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del
av universitetets kvalitetssikringssystem.

Eksamensbeskrivelse
Etter innlevering av masteroppgaven, skal studenten forsvare sin oppgave i en offentlig prøveforelesning med en påfølgende muntlig eksamen.
Masteroppgaven vurderes av intern og ekstern sensor.

Vurderingsordning
Endelig karakter etter muntlig justering, karakterregel Bokstavkarakterer
Obligatorisk deltakelse - prøveforelesning, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Oppgave , teller 0/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Pensumlitteratur
Anbefalt litteratur: Avhengig av masteroppgavens tema

Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet.
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