Studieplan

Bachelor i husdyrfag - velferd og produksjon
Beskrivelse av studiet
Bachelor i Husdyrfag – velferd og produksjon er en tverrfaglig utdanning som kombinerer biologiske og husdyrfaglige emner med tekniske og
økonomiske emner. Dette gir kandidatene en unik kompetanse med fokus på driftsoptimalisering som er relevant og ettertraktet i
landbruksnæringa. Målet for studiet er å utdanne kandidater som i ulike roller kan bidra til å utvikle et lønnsomt husdyrhold basert på god
dyrevelferd.
I første studieår lærer studentene om husdyras oppbygging, og om deres atferd, velferd og helse. I tillegg inngår emner som klima og
bærekraft i landbruket, samt grunnleggende emner i matematikk, genetikk og kjemi.
I andre og tredje studieår rettes fokus mot emner som husdyrernæring, fôrmidler, bygningsplanlegging og innendørsmekanisering, økonomi,
landbrukspolitikk og husdyrproduksjon. Her vil kunnskaper fra tidligere emner kobles sammen og anvendes på landbruksfaglige
problemstillinger. Gjennom en slik faglig progresjon i studiet, og med flere prosjektoppgaver som gjennomføres i samarbeid med aktive
gårdbrukere, vil studentene utvikle evnen til å analysere og planlegge husdyrhold under varierende betingelser.
Studiet avsluttes med en bacheloroppgave som skrives i tredje studieår. Gjennom denne oppgaven får studentene anledning til å fordype seg i
et selvvalgt tema.
Det tilbys totalt 3 valgemner i løpet av 4. og 6. semester som kan erstattes av andre relevante emner. Relevante emner kan f.eks plukkes fra
studieprogram som naturforvaltning, sirkulær bioøkonomi eller økonomi og ledelse. Man kan også få godkjent tidligere fullførte emner fra
Nord universitet eller andre universitet og høgskoler. Bytte av valgemner avklares med studieveileder. Merk at valgemnet MA116F Matematikk
og statistikk for biologer må velges dersom man ønsker å kvalifisere for opptak til Master i Biovitenskap.
Studiested Steinkjer er en del av InnoCamp hvor universitetet er samlokalisert med virksomheter og organisasjoner tilknyttet landbruket. Dette
gir oss en unik mulighet til å koble utdanningen til relevant forskning og næringsliv. Studiestedet ligger dessuten i et aktivt landbruksområde og
flere øvinger og utferder legges til gårdsbruk og andre bedrifter lokalt. Vi samarbeider også med Mære landbruksskole, hvor vi benytter skolens
husdyravdelinger i undervisningen.
Deler av undervisningen kan bli gitt på engelsk.

Studiepoeng
180
Type studium
Bachelor studium
Språk
Norsk
Fakultet
Fakultet for biovitenskap og akvakultur
Studiested
Steinkjer

Oppbygging/emner
Åpne alle
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1. studieår

Høst 2022
Emnekode

Emnenavn

Studiepoeng

MAT1010

Grunnleggende matematikk

2.5 SP

FIL1001

Ex. Phil. Etikk, bærekraft og samfunnsansvar

7.5 SP

HUS1000

Husdyrmiljø og dyrevelferd

10 SP

HUS120

Fysiologi og anatomi

10 SP

Vår 2023
Emnekode

Emnenavn

Studiepoeng

BIO101

Kjemi, miljø og forurensning

10 SP

HUS1001

Genetikk og evolusjon

7.5 SP

HUS1002

Dyrehelse

7.5 SP

HUS1003

Klima og bærekraft

5 SP

2. studieår

Høst 2023
Emnekode

Emnenavn

Studiepoeng

HUS2000

Husdyrbygg 1

HUS1004

Fôrdyrking og fôrmidler

7.5 SP

ECO1014

Bedriftsøkonomi for landbruket

7.5 SP

HUS210

Husdyrernæring

10 SP

5 SP

Vår 2024
Emnekode

Emnenavn

Studiepoeng

HUS2001

Husdyrbygg 2

10 SP

HUS2002

Svineproduksjon

7.5 SP

REG1003

Landbruksregnskap

7.5 SP
Valgemner
(klikk for å velge)
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3. studieår

Høst 2024
Emnekode

Emnenavn

Studiepoeng

HUS305

Storfeproduksjon og driftsøkonomi

15 SP

HUS3301

Landbrukspolitikk

7.5 SP

MET2000

Innføring i vitenskapelig metode og skriving

BAC350

Bacheloroppgave i husdyrfag (1/2)

5 SP
Fullføres vår 2025

Vår 2025
Emnekode

Emnenavn

HUS2003

Småfe og fjørfe

BAC350

Bacheloroppgave i husdyrfag (2/2)

Studiepoeng
10 SP
15 SP
Valgemner
(klikk for å velge)

Læringsutbytte
Kunnskaper
Etter fullført studium skal kandidaten
ha bred kunnskap om husdyras anatomi og fysiologi, helse, velferd og produksjon
ha bred kunnskap om produksjonsøkonomi og bygningsløsninger innen husdyrproduksjonene, og om sentrale klimaspørsmål tilknyttet
landbruket
ha kunnskap om offentlige lover og forskrifter som er viktige for husdyrholdet
ha bred kunnskap om rammevilkårene for norsk landbruk og næringa sin betydning for samfunnet
kjenne til viktig forsknings- og utviklingsarbeid innen husdyrproduksjon og kunne oppdatere sin kunnskap innen det landbruksfaglige
området
Ferdigheter
Etter fullført studium skal kandidaten
kunne anvende faglig kunnskap og resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på landbruksfaglige problemstillinger
kunne reflektere over hvordan husdyrhold bør drives for å oppnå god dyrevelferd og godt økonomisk resultat
kunne finne, vurdere og henvise til fagstoff for å belyse landbruksfaglige problemstillinger
kunne bruke ulike verktøy og uttrykksformer for å analysere, planlegge og presentere optimale driftsopplegg for ulike husdyrslag
Generell kompetanse
Etter fullført studium skal kandidaten
ha god innsikt i og forståelse for fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til husdyrvelferd og -produksjon
kunne planlegge og gjennomføre større, varierte arbeidsoppgaver, alene eller som del av en gruppe, i tråd med etiske normer
kunne innhente, kvalitetssikre og bruke relevant informasjon i en faglig sammenheng og presentere dette for andre
kunne utveksle synspunkter og erfaringer innen fagmiljøet og derigjennom bidra til utvikling av et lønnsomt husdyrhold basert på god
dyrevelferd
kjenne til nyskaping og nyskapingsprosesser og kunne relatere dette til tradisjonell landbruksdrift og til tilleggsnæringer på gårdsbruk
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Opptakskrav
Opptak til studieprogrammet krever Generell studiekompetanse.
Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.
Realkompetanse:
Arbeid innen jordbruk, skogbruk, veterinær-/dyreklinikk, service- og foredlingsbedrifter tilknyttet landbruket, landbrukets fagorganisasjoner,
offentlig landbruksforvaltning og andre relaterte næringer/organisasjoner.
Skoler med relevant linje/fag i forhold til utdanningen er for eksempel grønne fag, økonomisk-administrative fag og tekniske fag.
Videre gjelder følgende faglige krav:
Norsk fra Vg2
Matematikk fra Vg1
Naturfag fra Vg1

Yrkesmuligheter
Studiet kvalifiserer for stillinger der det er behov for teoretisk kompetanse og praktisk innsikt i spørsmål om husdyrhold.
Studiet kvalifiserer for kunnskapskrevende stillinger innen rådgivning og planlegging i husdyrsektoren, og til ulike jobber i de faglige
organisasjonene i landbruket, i landbruksforvaltningen og i service- og foredlingsbedrifter som er orientert mot dyrehold og husdyrbruk.
Mange kandidater fra studiet jobber f.eks. i Tine, Nortura, Norsk landbruksrådgiving, Felleskjøpet, Norsvin og i landbruksforvaltningen i
kommunene.
Studiet gir også en solid yrkesutdanning for husdyrbrukere som ønsker å drive et økonomisk forsvarlig husdyrhold basert på god dyrevelferd.
Flere kandidater fra studiet driver egen gård.

Videre utdanning
Studiet kvalifiserer for master i Biovitenskap eller Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurser ved Nord
universitet. For opptak til Biovitenskap kreves tilleggsemne innen matematikk/statistikk som vil være mulig å ta fortrinnsvis 6. semester
(alternativt 4. semester). Ta kontakt med studieveileder eller studieprogramansvarlig for nærmere informasjon. Studiet kvalifiserer også for
masterstudier ved andre norske eller utenlandske universiteter.

Utenlandsopphold
Har du noen gang vurdert å ta en del av utdanningen din i en annen del av verden?
For å forsikre internasjonal kompetanse er det anbefalt at kandidatene er minst 3 måneder (i 4. semester) med vårt samarbeids universitet i
Europa og andre deler av verden. Disse institusjonene tilbyr spennende muligheter til å studere i ett semester, gir bredere kunnskap og større
mengde emner enn hva som tilbys fra ett enkelt universitet alene.
Vi er fleksible og har dedikerte ansatte som vil på best mulig vis hjelpe deg til å studere utenlands. Å studere i utlandet vil være best for dine
studier i ditt andre studieår.
Ta kontakt med internasjonal koordinator på fakultetet, Jose de Pool, for å høre mer om mulighetene dine
For mer informasjon angående våre partner institusjoner, klikk på linken: Utvekslingsavtaler (nord.no)
.

Kostnader
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin med headset og kamera. Studentene
må kjøpe egen laboratoriefrakk til bruk i emner med laboratorieøvelser. Det kan bli krav om egenandeler på enkelte ikke-obligatoriske
utferder.
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Eksamen og vurderingsformer
Vurdering av studentene skjer gjennom ulike eksamensformer (se emnebeskrivelsene) og iht. NOKUTs forskrifter.
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 lover og forskrifter.

Programevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og semesterevalueringer, samt av studieprogramansvarlig.
Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.
Studieplanen kan endres årlig på bakgrunn av behov og ønsker som kommer fram gjennom studieevalueringer eller muligheter i
arbeidsmarkedet.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser
Vi viser til gjeldende forskrift og tilhørende retningslinjer.

Emnebeskrivelser (23)
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Emnebeskrivelser (23)
Grunnleggende matematikk MAT1010
Emnet gir en grunnleggende innføring i enkle matematiske metoder som er viktig å
beherske i naturvitenskapelige fag. Tema som blir belyst vil være: brøk, potenser,
regning med parenteser, førstegradsligninger, andregradsligninger, prosent,
logaritmer, målinger og gjeldende siffer, formel for en rett linje (grafisk
fremstilling), samt litt enkel deskriptiv statistikk.
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
GRUNNLEGGENDE MATEMATIKK MAT1010
Studiepoeng

2,5

Nivå

Lavere nivå

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Type emne

Obligatorisk for
naturforvaltning,
husdyrvelferd og
husdyrfag - velferd og
produksjon.

Studiested

Steinkjer

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningssemeste
r

Høst 2022

Undervisningsspråk

Norsk

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Grunnleggende matematikk
brøk
potenser
regning med parenteser
førstegradsligninger
andregradsligninger
prosent
logaritmer
målinger og gjeldende siffer
formel for en rett linje - enkel grafisk fremstilling
deskriptiv statistikk

Adgangsregulering
Emnet er forbeholdt studenter på studiene naturforvaltning, husdyrvelferd og husdyrfag - velferd og produksjon. Enkeltemnestudenter kan få adgang
dersom det er kapasitet (førstemann til mølla). Ta kontakt med studieveileder.

Forkunnskapskrav
Studentene må oppfylle gjeldene opptakskrav ved tilhørende studieprogram.

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
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Læringsutbytte
Etter fullført emne forventes det at studentene har oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap:
ha grunnleggende kunnskaper i utvalgte matematiske metoder
Ferdigheter:
kunne forstå og anvende de utvalgte grunnleggende metoder og prinsipper innen matematikk
Generell kompetanse:
kunne gjøre rede for de utvalgte grunnleggende matematiske begreper og prinsipper.
ha grunnleggende kunnskaper om anvendelse av de utvalgte matematiske metoder

Type emne
Obligatorisk for naturforvaltning, husdyrvelferd og husdyrfag - velferd og produksjon.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesninger og oppgaveløsning.

Anbefalte forkunnskaper
Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet.

Hjelpemidler til eksamen
Kalkulator (Casio fx-82-serien - merket med modellbetegnelse fx-82, med én eller flere bokstaver i tillegg (men ikke tall), eller tilsvarende).

Emneevaluering
Evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser. Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringsystem.

Vurderingsordning
Skriftlig skoleeksamen , 3 timer, karakterregel Bokstavkarakterer

Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du i Leganto
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Ex. Phil. Etikk, bærekraft og
samfunnsansvar FIL1001
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer
en bærbar datamaskin.
EX. PHIL. ETIKK, BÆREKRAFT OG SAMFUNNSANSVAR FIL1001
Studiepoeng

7,5

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Høst 2022

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Studiested

Bodø, Steinkjer og Mo
i Rana

Ansvarlig fakultet

Handelshøgskolen

Undervisningsspråk

Norsk

Ove Daniel Jakobsen
Emneansvarlig
Professor
+47 75 51 76 81
ove.d.jakobsen@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
For å utvikle bærekraftige samfunn i en verden som preges av økende kompleksitet er kunnskap om vitenskapenes tenke og arbeidsmåte, etikk og
politiske ideologier viktig for å utøve ansvarlig medborgerskap. Evne til å skille mellom vitenskapelig kunnskap og andre former for kunnskap.
Forståelse for hvordan politiske ideologier påvirker utviklingen av samfunnet, nasjonalt og internasjonalt. Kunnskap om urfolks forståelse av naturen
utgjør et viktig bidrag i utviklingen av bærekraftige samfunn. Det blir lagt vekt på utvikling av evne til kritisk refleksjon over problemstillinger i lys av
filosofisk kunnskap og forståelse. Kurset utvikler og formidler kunnskap, forståelse og ferdigheter som er relevant for videre studier og arbeidslivet.

Adgangsregulering
Det er mulig å søke opptak til emnet som enkeltemne. Det tas forbehold om ledig kapasitet på emnet. Søkeren må oppfylle gjeldende opptakskrav
for Bachelor i økonomi og ledelse, Bachelor i økonomi, digitalisering og forretningsutvikling eller Bachelor i regnskap.
Mer informasjon om enkeltemneopptak og frister

Kostnader
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.
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Læringsutbytte
Kunnskap
Studentene skal ha bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger og metoder innenfor fagområdet,
Vestlige og ikke-vestlige filosofiske tradisjoner som inngår i pensum
Posisjoner innenfor etikk
Retninger innenfor politisk filosofi
Urfolks kultur og erfaringsbaserte kunnskap
Ulike samfunns- og naturvitenskapelige tenkemåter
Fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter
Studentene kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg:
Redegjøre for sentrale filosofiske tradisjoner, teorier og ideer med relevans for dagsaktuelle problemstillinger og utfordringer
Gi en filosofisk redegjørelse for faglige og praktiske problemstillinger
Reflektere over egne erfaringer i lys av filosofisk kunnskap
Være kritisk til bruk av informasjonskilder og stille spørsmål ved etablerte sannheter
Generell kompetanse
Studentene kan kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante
uttrykksformer:
Identifisere, analysere og utarbeide velbegrunnede løsningsforslag forankret i filosofisk innsikt på samfunnsrelevante utfordringer
Reflektere kritisk over egen rolle som ansvarlig samfunnsborger
Delta aktivt i samfunnsdebatten om etikk, samfunnsansvar og bærekraft

Type emne
Obligatorisk

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Undervisningen er en blanding av forelesninger, dialoger (i gruppe og plenum), praktiske øvelser og video/film. Deltakerne forventes å ta ansvar for
egen læring gjennom engasjert deltakelse i de ulike aktivitetene og arbeidsoppgaver mellom samlingene.

Hjelpemidler til eksamen
Enkel kalkulator og tospråklige ordbøker.

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

Vurderingsordning
Oppgave - gruppe, karakterregel Bokstavkarakterer

Overlappende emner
EX120Ev1 Examen Philosophicum - 7.5 studiepoeng.
EX124Ev1 Exam Philosophicum - Novo - 7.5 studiepoeng.
FIL1000v1 Exam Philosophicum - Novo - 7.5 studiepoeng.

Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du i Leganto

Side 9 av 58

Husdyrmiljø og dyrevelferd HUS1000
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
HUSDYRMILJØ OG DYREVELFERD HUS1000
Studiepoeng

10,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Høst 2022

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Studiested

Steinkjer

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningsspråk

Norsk

Ellen Marie Rosvold
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
+47 74 11 21 24
ellen.m.rosvold@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet inneholder følgende hovedtema:
etologi med fokus på husdyrenes atferdsbehov, motivasjon, læring, sosialatferd og atferdsproblemer
dyrevelferd som begrep og fagområde i både biologisk, etologisk, etisk og moralsk perspektiv
gasser, støv, lys og lyd i husdyrrom
dyras tilpasning til ulike termiske omgivelser
utforming av husdyrrom, plassbehov, innredningsløsninger, gruppeinndeling for ulike husdyrarter
lover, forskrifter og anbefalinger for hold av husdyr og i relasjon til dyrenes rettigheter til velferd

Adgangsregulering
Emnet er forbeholdt studenter på husdyrvelferd eller husdyrfag - velferd og produksjon. Kvalifiserte enkeltemnestudenter kan få adgang dersom det
er kapasitet (førstemann til mølla). Ta kontakt med studieveileder.

Forkunnskapskrav
Studentene må oppfylle gjeldene opptakskrav ved tilhørende studieprogram.

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
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Læringsutbytte
Etter endt kurs forventes det at studentene har følgende læringsutbytte:
Kunnskap:
har bred kunnskap om oppstallingsforhold, plassbehov og miljø for husdyr
har kunnskap om husdyras naturlige atferdsbehov og deres sosiale relasjoner
har grunnleggende kunnskap innen fagområdet dyrevelferd, både generelt og mer spesielt hos de ulike husdyrartene
har bred kunnskap om husdyras omgivelser inkludert luftas innhold av gasser, støv, bakterier, lys, lyd og termiske forhold
kjenner til sentralt forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet
kjenner til lover, forskrifter og anbefalinger for hold av husdyr og dyrevelferd
Ferdigheter:
kan gjennomføre atferdsstudier for å studere dyrs tidsbruk og preferanser
kan analysere og gjøre enkle utredninger i problemstillinger som berører husdyrenes velferd
kan anvende relevant måleutstyr for å kartlegge inneklima i bygninger for husdyr
kan tolke og vurdere måleresultater og trekke begrunnede slutninger
Generell kompetanse:
har innsikt i husdyras krav til sine omgivelser og hvordan faktorer som påvirker og bestemmer det sosiale og fysiske miljøet til dyra kan registreres
og vurderes
kan utveksle synspunkter om hvordan plasstildeling, inneklima og miljø for øvrig virker inn på husdyras produksjon, helse og velferd
har innsikt og utviklet evne til refleksjon og vurdering i problemstillinger der husdyrenes velferd er sentral
er i stand til foreslå forebyggende tiltak for å forhindre at dyrevelferdsmessige problemer oppstår
kan formidle fagstoff som er av betydning for husdyrmiljøet og være med i faglige diskusjoner innen fagområdet
har kunnskap og ferdigheter til å kommunisere problemstillinger og mulige løsninger innen fagområdet på en tydelig og forståelig måte

Type emne
Obligatorisk

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesninger og øvinger. Øvingene gjennomføres som gruppeøvinger. Øvingene foregår på gårdsbruk i nærområdet og på Mære landbruksskole, i
tillegg til de vanlige undervisningsrommene.

Anbefalte forkunnskaper
Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet.

Hjelpemidler til eksamen
Ingen.

Emneevaluering
Evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser. Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringsystem.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Arbeidskrav - 3 øvinger i gruppe, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Skriftlig skoleeksamen.
Skriftlig skoleeksamen, 4 timer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Overlappende emner
HUS111v1 Husdyrmiljø - 7.5 studiepoeng.
HUS111v2 Husdyrmiljø - 7.5 studiepoeng.
HUS141v1 Dyrehelse og dyrevelferd - 2.5 studiepoeng.
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Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du i Leganto
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Fysiologi og anatomi HUS120
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
FYSIOLOGI OG ANATOMI HUS120
Studiepoeng

10,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Høst 2022

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Studiested

Steinkjer

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningsspråk

Norsk

Magnhild Oust Torske
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
+47 7411 2193
magnhild.o.torske@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet gir en gjennomgang av normale kroppsfunksjoner hos husdyrene våre (storfe, sau, geit, hest, gris, hund, katt og fjørfe) og hovedtrekkene i
hvordan kroppen er oppbygd.

Adgangsregulering
Emnet er forbeholdt studenter på husdyrfag - velferd og produksjon. Kvalifiserte enkeltemnestudenter kan få adgang dersom det er kapasitet
(førstemann til mølla). Ta kontakt med studieveileder.

Forkunnskapskrav
Studentene må oppfylle gjeldene opptakskrav ved tilhørende studieprogram.

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte
Etter endt kurs forventes studentene å ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap:
har kunnskap om hvordan kroppen hos husdyra våre (storfe, sau, geit, gris, hest, hund, katt og fjørfe) er oppbygd anatomisk
har kunnskap om hvordan kroppens organer og kroppen som helhet fungerer
kjenner til sentrale forskningsområder innen emnet
Ferdigheter:
kan forklare, eventuelt demonstrere, den grunnleggende anatomien til husdyra
kan gjøre rede for enkle problemstillinger i tilknytning til kroppens normale funksjoner
Generell kompetanse:
har grunnleggende innsikt i husdyrenes biologi, hvordan de er oppbygd anatomisk, og hvordan de enkelte organene og organsystemene fungerer
hver for seg, og sammen som en helhet
kan formidle hvordan kroppens normale funksjoner påvirkes av, og selv påvirker, unormale og sykelige tilstander
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Type emne
Obligatorisk

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Undervisningen består av forelesninger og demonstrasjoner, to obligatoriske skriftlige arbeidskrav, samt øvinger på levende dyr og organer. Det
stilles krav til 80% deltakelse på øvingene. Øvingene vil av praktiske årsaker finne sted på Mære landbruksskole.

Anbefalte forkunnskaper
Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet.

Hjelpemidler til eksamen
Ingen.

Emneevaluering
Evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser. Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringsystem.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Obligatorisk deltakelse - 75% deltakelse på øvinger på levende dyr / organer , teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Skriftlig skoleeksamen.
Arbeidskrav 1 - skriftlig innlevering, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Skriftlig skoleeksamen.
Arbeidskrav 2 - skriftlig innlevering, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Skriftlig skoleeksamen.
Arbeidskrav 3 - multiple choice: 7 av 8 må være godkjent, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Skriftlig skoleeksamen.
Skriftlig skoleeksamen, 4 timer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du i Leganto
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Kjemi, miljø og forurensning BIO101
Emnet gir en innføring i grunnleggende uorganisk og organisk kjemi. Miljø- og
forurensningsproblematikk vil også bli belyst.
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer
en bærbar datamaskin. Studentene må kjøpe egen laboratoriefrakk til bruk i
laboratorieøvinger.
KJEMI, MILJØ OG FORURENSNING BIO101
Studiepoeng

10,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk for
husdyrfag - velferd og
produksjon, sirkulær
bioøkonomi og
naturforvaltning.
Valgemne for
husdyrvelferd.

Undervisningssemeste
r

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Studiested

Steinkjer

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningsspråk

Norsk

Ingvild Buran Kroglund
Emneansvarlig
Universitetslektor
+47 74 11 21 18
ingvild.b.kroglund@nord.no

Søknadsfrist

Vår 2023

Beskrivelse av emnet
Generell kjemi:
atomstruktur og oppbyggingen av det periodiske system
bindingsforhold, nomenklatur og støkiometri
vannløsninger og gasser
syrer, baser og buffere, salter og oksider i vann
reduksjon og oksidasjon, spenningsrekka
organisk kjemi, funksjonelle grupper og nomenklatur
Miljøkunnskap:
effekter av forurensning på biologiske systemer
sentrale tema som miljøgifter, klimagasser, sur nedbør, oljeforurensning og radioaktivitet vil bli belyst

Adgangsregulering
Emnet er forbeholdt studenter på studiene husdyrvelferd og husdyrfag - velferd og produksjon, sirkulær bioøkonomi og naturforvaltning.
Enkeltemnestudenter kan få adgang dersom det er kapasitet (førstemann til mølla). Ta kontakt med studieveileder.

Forkunnskapskrav
Studentene må oppfylle gjeldene opptakskrav ved tilhørende studieprogram.

Kostnader
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin. Studentene må kjøpe egen
laboratoriefrakk til bruk i laboratorieøvinger.
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Læringsutbytte
Etter fullført emne forventes det at studentene har oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap:
ha grunnleggende kunnskap om navnsetting og oppbygging av atomer og molekyler
ha grunnleggende kunnskap om ulike typer reaksjoner og kjemiske bindinger
ha grunnleggende kunnskap knyttet til forurensning av jord, luft og vann
ha forståelse for virkning av miljøgifter på organismer, populasjoner og økosystem
Ferdigheter:
kunne forstå og anvende grunnleggende metoder og prinsipper innen uorganisk og organisk kjemi
ha grunnleggende ferdigheter i praktisk laboratoriearbeid og sikkerhet på laboratoriet.
kunne anvende og formidle kunnskap om grunnleggende navnsettingsregler for kjemiske forbindelser
kunne formidle grunnleggende kunnskap om miljøgifter og annen forurensningsproblematikk
Generell kompetanse:
kunne gjøre rede for grunnleggende kjemiske begreper og prinsipper som bakgrunn for kjemiske prosesser som skjer i levende organismer
ha grunnleggende kunnskaper om problemer knyttet til forurensning av luft og vann, samt virkning av miljøgifter på dyr, planter og økosystemer

Type emne
Obligatorisk for husdyrfag - velferd og produksjon, sirkulær bioøkonomi og naturforvaltning. Valgemne for husdyrvelferd.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesninger, oppgaveløsning og laboratorieøvinger.

Anbefalte forkunnskaper
Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet.

Hjelpemidler til eksamen
Casio fx-82-serien. Alle kalkulatorer av merket Casio med modellbetegnelse fx-82 med én eller flere bokstaver (men ikke tall) i tillegg.
Citizen SR-270X, Citizen SR-270X College og Citizen CDC80.
Math Mt633 plus.
Hewlett Packard HP30S.
Casio FC-100 og Casio FC-100V.
TI BA-II Plus. Alle kalkulatorer av merket Texas Instruments med modellbetegnelse BA-II Plus med én eller flere bokstaver (men ikke tall) i tillegg.

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

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Obligatorisk deltakelse - 4 labøvelser, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Skriftlig skoleeksamen.
Arbeidskrav - 4 labrapporter, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Skriftlig skoleeksamen.
Arbeidskrav - delprøve i uorganisert kjemi og multiple choice oppgave, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Skriftlig skoleeksamen.
Skriftlig skoleeksamen, 5 timer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
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Overlappende emner
BIO101v1 Kjemi og miljø - 5 studiepoeng.
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Genetikk og evolusjon HUS1001
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer
en bærbar datamaskin med headset og kamera. Studentene må kjøpe egen
laboratoriefrakk til bruk i emner med laboratorieøvelser.
GENETIKK OG EVOLUSJON HUS1001
Studiepoeng

7,5

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Vår 2023

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Studiested

Steinkjer

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningsspråk

Norsk

Hege Overrein
Emneansvarlig
Universitetslektor
+47 74 11 21 11
hege.overrein@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet gir en innføring i cellenes struktur og funksjon. Det fokuseres spesielt på hvordan genetiske egenskaper overføres fra foreldre til avkom,
oppbygningen av DNA og hvordan DNA blir overført til RNA og proteiner. Studentene får en innføring i evolusjonsteori, artsdannelse og utviklingen av
populasjoner. Det gis også en innføring i sentrale etologiske prinsipper. Sentrale tema er blant annet instinkt og læring, kommunikasjon,
gruppeadferd og seksuell seleksjon. Avslutningsvis vil husdyrstudentene ha noen timer med innføring i husdyravl og refleksjoner omkring husdyravl
og etikk.

Adgangsregulering
Emnet er forbeholdt studenter på husdyrvelferd eller husdyrfag - velferd og produksjon. Kvalifiserte enkeltemnestudenter kan få adgang dersom det
er kapasitet (førstemann til mølla). Ta kontakt med studieveileder.

Forkunnskapskrav
Studentene må oppfylle gjeldene opptakskrav ved tilhørende studieprogram.

Kostnader
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin med headset og kamera. Studentene må
kjøpe egen laboratoriefrakk til bruk i emner med laboratorieøvelser.
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Læringsutbytte
Etter fullført emne forventes studentene å ha oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap:
ha grunnleggende kunnskap om oppbyggingen av celler og funksjonen til ulike celleorganeller
ha grunnleggende kunnskap om det molekylære grunnlaget for genetisk arv og evolusjon
vise forståelse for evolusjon og naturlig utvalg som fundament for adferdsmessige fenomener
gjengi prosesser som regulerer arvegangen mellom generasjoner og overgangen fra gen til protein
kjenne til enkelte avlsprinsipper i husdyrproduksjon
Ferdigheter:
kunne anvende og formidle kunnskap om adferd, genetisk arv og evolusjon
beherske grunnleggende begreper innen fagområdet
Generell kompetanse:
være i stand til å bruke egne ord muntlig og skriftlig for å diskutere sentrale prinsipper for genetisk arv, adferd og evolusjon

Type emne
Obligatorisk

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesninger, laboratorieøvinger og oppgaveløsning.

Anbefalte forkunnskaper
Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet.

Hjelpemidler til eksamen
Ingen.

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

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Arbeidskrav - 1 rapport, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Skriftlig skoleeksamen.
Skriftlig skoleeksamen, 4 timer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Overlappende emner
BIO140v1 Genetikk, atferd og evolusjon - 7.5 studiepoeng.
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Dyrehelse HUS1002
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer
en bærbar datamaskin
DYREHELSE HUS1002
Studiepoeng

7,5

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Vår 2023

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Studiested

Steinkjer

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningsspråk

Norsk

Magnhild Oust Torske
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
+47 7411 2193
magnhild.o.torske@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Innføring i:
sentrale spørsmål og prinsipper vedrørende helse/sykdom og sykdomsforebyggende arbeid hos husdyr (storfe, småfe, hest, gris, hund, katt, fjørfe)
aktuelle offentlige lover, forskrifter og avtaler
mattrygghet
zoonoser
de viktigste smittsomme dyresykdommene (storfe, småfe, hest, gris, hund, katt, fjørfe). Sykdommer som finnes i Norge er vektlagt, men enkelte
aktuelle alvorlige smittsomme dyresykdommer som finnes i utlandet inngår også
sykdommer relatert til husdyrenes produksjon, fôring og omgivelser (storfe, småfe, hest, gris, hund, katt, fjørfe)

Adgangsregulering
Emnet er forbeholdt studenter på husdyrvelferd eller husdyrfag - velferd og produksjon. Kvalifiserte enkeltemnestudenter kan få adgang dersom det
er kapasitet (førstemann til mølla). Ta kontakt med studieveileder.

Forkunnskapskrav
Studentene må oppfylle gjeldene opptakskrav ved tilhørende studieprogram.

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

Side 20 av 58

Læringsutbytte
Etter fullført emne forventes studentene å ha oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap:
har god kunnskap om sentrale begreper, vurderinger og problemstillinger i tilknytning til helse og sykdom hos husdyr generelt
har grunnleggende kunnskap om forholdet mellom dyrehelse og dyrevelferd, og om forholdet mellom dyrehelse og human helse
har grunnleggende kunnskap om sentrale sykdommer som forekommer eller kan forekomme hos følgende av husdyrene våre: Storfe, småfe, hest,
gris, hund, katt og fjørfe
har kjennskap til viktige lover og forskrifter som omhandler dyrehelse
ha kjennskap til sentrale forskningsområder innenfor dyrehelse
Ferdigheter:
kan gjøre rede for årsaker til at ulike sykdommer oppstår hos husdyrene våre
kan foreta analyser og gjøre enkle utredninger i tilknytning til sykdom og helse
kan, ut fra kunnskap og evne til å foreta analyser, foreslå mulige løsninger på aktuelle helseproblemer
Generell kompetanse:
har innsikt og utviklet evne til refleksjon og vurdering i problemstillinger der husdyrenes helse er sentral
er i stand til å foreslå forebyggende tiltak for å hindre at sykdomsproblemer oppstår
har kunnskap og ferdigheter til å kommunisere problemstillinger og mulige løsninger innenfor fagområdet på en tydelig og forståelig måte

Type emne
Obligatorisk

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesninger
Gruppearbeid og studentpresentasjoner
Ekskursjon

Anbefalte forkunnskaper
HUS120 Fysiologi og anatomi eller tilsvarende kunnskaper.

Hjelpemidler til eksamen
Skriftlig eksamen: Ingen hjelpemidler.

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

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Obligatorisk deltakelse - ekskursjon, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Skriftlig skoleeksamen.
Arbeidskrav 1 - skriftlig innlevering , teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Skriftlig skoleeksamen.
Arbeidskrav 2 - multiple choice: 7 av 8 må være godkjent, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Skriftlig skoleeksamen.
Oppgave, teller 40/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
Skriftlig skoleeksamen, 90 minutter, teller 60/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
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Overlappende emner
HUS140v1 Dyrehelse og dyrevelferd - 7.5 studiepoeng.
HUS140v2 Dyrehelse og dyrevelferd - 7.5 studiepoeng.
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Klima og bærekraft HUS1003
Målet med emnet er å øke forståelsen av hvordan kunnskap om klima, miljø og
bærekraft kan anvendes i landbruket og belyse hvordan noen av dagens
miljøutfordringer kan løses.
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer
en bærbar datamaskin.
KLIMA OG BÆREKRAFT HUS1003
Studiepoeng

5,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Vår 2023

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Studiested

Steinkjer

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningsspråk

Norsk

Elin Halvorsen Sikkeland
Emneansvarlig
Universitetslektor
elin.sikkeland@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet inneholder følgende hovedtema:
Klimagasser og hvordan de virker i atmosfæren
Biodiversitet og biologisk mangfold
Tilpassing av jordbruk, skogbruk og havbruk til et endret klima
Utslippsregnskap og utslippsmål for klimagasser
Klimagassutslipp fra jordbruk, skogbruk og havbruk
FNs bærekraftsmål
Klima- og bærekraftsutfordringer i jordbruk, skogbruk og havbruk

Adgangsregulering
Emnet er forbeholdt studenter på følgende studierr:
Husdyrvelferd (årsstudium)
Husdyrfag - velferd og produksjon (bachelor)
Sirkulær bioøkonomi.(bachelor)
Kvalifiserte enkeltemnestudenter kan få adgang dersom det er kapasitet (førstemann til mølla). Ta kontakt med studieveileder.

Forkunnskapskrav
Studentene må oppfylle gjeldene opptakskrav ved tilhørende studieprogram.

Kostnader
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.
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Læringsutbytte
Etter fullført emne forventes studentene å ha oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap:
har god kunnskap om forventa klimaendringer og konsekvenser for jord- og skogbruk og tilpasninger som kan gjøres
har kunnskap om drivhusgasser og hvordan disse påvirker atmosfæren (atferd, produksjon, kilder og betydning)
har god kunnskap om hvordan FNs bærekraftsmål relateres til landbruket, og om utslippsmål og strategier
har kunnskap om hvordan landbruket påvirker klimaet, biologisk mangfold og økosystemer
har kunnskap om viktige forsknings- og utviklingsområder innen fagfeltet klima og bærekraft
kjenne til klima- og bærekraftsutfordringer i havbruksnæring.
Ferdigheter:
kan anvende ny kunnskap innen fagfeltet for å gjøre gårdsdriften mer bærekraftig med hensyn til klima og miljø
kan sette seg inn i forskning innenfor klima og bærekraft for å bygge egen kompetanse innen disse temaene.
Generell kompetanse:
har innsikt i FNs bærekraftsmål og deres relevans for landbruket
kan utveksle synspunkt på hvordan klimaendringer påvirker landbruket og motsatt
kan formidle innholdet i relevant vitenskapelig litteratur om klima og bærekraft i landbrukett og bidra til en faglig diskusjon
kan delta aktivt i debatter om viktige miljørelaterte temaer i landbrukssektoren

Type emne
Obligatorisk

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesninger og øvinger.

Anbefalte forkunnskaper
Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet.

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

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Oppgave - gruppe, teller 40/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
Oppgave - individuell, teller 60/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
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Husdyrbygg 1 HUS2000
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer
en bærbar datamaskin.
HUSDYRBYGG 1 HUS2000
Studiepoeng

5,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Høst 2023

Hvilket år i
studieprogrammet

2. studieår

Studiested

Steinkjer

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningsspråk

Norsk

Geir Næss
Emneansvarlig
Faggruppeleder
+47 74 11 21 42
geir.nass@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet gir en innføring i følgende fagområder relatert til bygninger for husdyr:
bygningsmaterialer
bygningskonstruksjoner
innendørsmekanisering og logistikk
ventilasjon og varmebalanse
økonomi i forbindelse med investeringer
byggeregler

Adgangsregulering
Emnet er forbeholdt studenter på husdyrfag - velferd og produksjon. Kvalifiserte enkeltemnestudenter kan få adgang dersom det er kapasitet
(førstemann til mølla). Ta kontakt med studieveileder.

Forkunnskapskrav
Studentene må oppfylle gjeldene opptakskrav ved tilhørende studieprogram.

Kostnader
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.
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Læringsutbytte
Etter fullført emne forventes studentene å ha oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap:
har kunnskap om byggematerialer, byggeteknikk, konstruksjoner og byggeregler for husdyrbygninger
har kunnskap om utstyr for innendørsmekanisering av husdyrbygninger
kjenner til hvordan luftbevegelsene i et husdyrrom blir påvirket av ventilasjonsteknikken
kjenner til sentralt forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet
Ferdigheter:
kjenner til ulike konstruksjonsprinsipp for husdyrbygninger og er i stand til å drøfte valg av konstruksjonsløsninger
kan komponere alternative mekaniseringslinjer og kalkulere investeringskostnader
kan planlegge og dimensjonere ventilasjon i bygninger for husdyr og beregne varmebalanse
Generell kompetanse:
har innsikt i alternative bygnings- og mekaniseringsløsninger for husdyrhold og kan diskutere løsninger med fagfolk i bransjen
har kompetanse på hvordan valg av materialer og ventilasjon påvirker inneklimaet i driftsbygninger for husdyr

Type emne
Obligatorisk

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesninger, øvinger og utferd. Utferden blir lagt til bedrifter, leverandører eller gårdsbruk som er relevant for problemstillinger vi jobber med i
emnet.

Anbefalte forkunnskaper
HUS1000 1 Husdyrmiljø og dyrevelferd.

Hjelpemidler til eksamen
Skriftlig skoleeksamen: Kalkulator.

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

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Arbeidskrav - godkjent minst 75% av nærmere definerte obligatoriske aktiviteter, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Skriftlig skoleeksamen.
Skriftlig skoleeksamen, 3 timer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Overlappende emner
HUS2181v1 Husdyrbygg - 5 studiepoeng.
HUS3181v1 Husdyrbygg - 5 studiepoeng.
HUS217v1 Husdyrbygg I - 5 studiepoeng.
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Pensumlitteratur
Med forbehold om endring:
Poulsen, Holger et al. (2014). Klimateknik: ventilation, isolering og opvarmning. (PDF av 4. rev.udg.). Århus: Landbrugsforlaget. ISBN 978-87-93050-525
Holm, Jan (2016). Landbrugsbyggeri: materialer og metoder. (3. udg.). Århus: Landbrugsforlaget. ISBN 978-87-93050-41-9
Ruud, Lars Erik et al. (2015). Hus for storfe : norske anbefalinger. (4. utg.). [Ås]: Helsetjenesten for storfe. ISBN 978-82-998578-1-9
Gjestang, Knut-Erik (1999). Bygninger på gårdsbruk. (Bokmål [utg.]). Oslo: Landbruksforlaget. ISBN 82-529-2089-6 Tilgjengelig som e-bok
Flåtten, Audun et al. (2011). Grisehus for framtida : studiehefte 2011. Hamar: Norsvin. ISBN 978-82-92097-13-7
Det vil i tillegg bli opprettet en mappe i Canvas som kan inneholde nye artikler, ny forskning, forelesningsnotater fra gjesteforelesere etc. Dette er
supplerende pensum.
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Fôrdyrking og fôrmidler HUS1004
Emnet gir en innføring i fôrproduksjon av både grovfôr, kraftfôr og beite under
norske forhold.
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer
en bærbar datamaskin.
FÔRDYRKING OG FÔRMIDLER HUS1004
Studiepoeng

7,5

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Høst 2023

Hvilket år i
studieprogrammet

2. studieår

Studiested

Steinkjer

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningsspråk

Norsk

Elin Halvorsen Sikkeland
Emneansvarlig
Universitetslektor
elin.sikkeland@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet inneholder følgende hovedtema:
aktuelle fôrmidler i norsk husdyrproduksjon
jord som dyrkingsmedium, jordstruktur, næringsstoffer og erosjon
plantevekst
engdyrking, beite og andre fôrvekster
konservering av gras
korndyrking
korn, kornomsetning og råvarer til kraftfôrindustrien
framstilling og behandling av kraftfôr
alternative fôrmidler

Adgangsregulering
Emnet er forbeholdt studenter på husdyrfag - velferd og produksjon. Kvalifiserte enkeltemnestudenter kan få adgang dersom det er kapasitet
(førstemann til mølla). Ta kontakt med studieveileder.

Forkunnskapskrav
Studentene må oppfylle gjeldene opptakskrav ved tilhørende studieprogram.

Kostnader
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.
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Læringsutbytte
Etter fullført emne forventes studentene å ha oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap:
har kunnskap om forhold som karakteriserer norsk fôrproduksjon og kunnskap om de mest aktuelle fôrmidlene i norsk husdyrproduksjon. Emnet
skal også gi kunnskap om stell og bruk av beite.
har kunnskap om jorda og næringsstoffene og om plantevekst og plantedyrking med hovedvekt på engdyrking og andre norske fôrvekster, både i
konvensjonell og økologisk drift.
har kunnskap om optimalt høstetidspunkt og de mest aktuelle konserveringsmetodene for grovfôr.
har kunnskap om rammebetingelsene rundt kornomsetning og kraftfôrproduksjon.
Ferdigheter:
kan vurdere konsekvensene av ulike drifts- og konserveringsmessige forhold på avling og kvalitet av heimavla fôr og hvordan dette påvirker
behovet for kraftfôr.
Generell kompetanse:
kan kombinere fagkunnskap med innsikt i aktuelt forsknings- og utviklingsarbeid og presentere og anbefale alternative dyrkingsopplegg.
kan ved hjelp av tolkning av analyser argumentere for og foreslå forbedring av eksisterende opplegg for dyrking, høsting og konservering av
grovfôr

Type emne
Obligatorisk

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesninger og ekskursjoner.

Anbefalte forkunnskaper
Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet.

Hjelpemidler til eksamen

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

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

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Arbeidskrav - 2 oppgaver, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Skriftlig skoleeksamen.
Skriftlig skoleeksamen, 4 timer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Overlappende emner
HUS230v1 Fôrdyrking og fôrmidler - 7.5 studiepoeng.
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Bedriftsøkonomi for landbruket ECO1014
Emnet gir en innføring i grunnleggende bedriftsøkonomiske begreper, modeller og
sammenhenger. Det legges vekt på å bruke bedriftsøkonomisk teori på
landbruksfaglige problemstillinger.
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer
en bærbar datamaskin.
BEDRIFTSØKONOMI FOR LANDBRUKET ECO1014
Studiepoeng

7,5

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Høst 2023

Hvilket år i
studieprogrammet

2. studieår

Studiested

Steinkjer

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningsspråk

Norsk

Astrid Helland
Emneansvarlig
Universitetslektor
+47 74 11 20 19
astrid.helland@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Det bedriftsøkonomiske fagområdet
Kostnadsbegrepet og kostnaders variabilitet
Inntektsdannelse og konkurranseformer
Markedstilpasning
Kalkulasjon
Kostnad, resultat og volum-analyser
Produksjonsvalg
Investeringsanalyse

Adgangsregulering
Emnet er forbeholdt studenter på husdyrfag - velferd og produksjon. Kvalifiserte enkeltemnestudenter kan få adgang dersom det er kapasitet
(førstemann til mølla). Ta kontakt med studieveileder.

Forkunnskapskrav
Studentene må oppfylle gjeldende opptakskrav ved tilhørende studieprogram.

Kostnader
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.
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Læringsutbytte
Etter fullført emne forventes studentene å ha oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap:
har kunnskap om og forståelse av grunnleggende bedriftsøkonomiske begreper og sammenhenger
har kunnskap om sentrale teorier og metoder innen det bedriftsøkonomiske fagområdet
Ferdigheter:
kan bruke ulike regneteknikker og metoder for å gjennomføre enkle bedriftsøkonomiske analyser
kan anvende regneark på en effektiv måte til å gjennomføre økonomiske analyser
kan anvende faglig kunnskap innen generell bedriftsøkonomi på landbruksøkonomiske problemstillinger
kan reflektere over sammenhengen mellom bedriftsøkonomisk optimale løsninger og husdyrhold basert på god dyrevelferd
Generell kompetanse:
har innsikt i bedriftsøkonomiens betydning for landbruksbedriften, og kan drøfte de grunnleggende trekkene ved økonomisk styring av en
landbruksvirksomhet.
kan utveksle synspunkter på og delta i faglige diskusjoner om landbruksøkonomiske tema

Type emne
Obligatorisk

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesninger og regneøvinger individuelt og i grupper. På regneøvingene benyttes Excel og kalkulator.

Anbefalte forkunnskaper
Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet.

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

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Arbeidskrav - 2 stk, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Skriftlig skoleeksamen.
Skriftlig skoleeksamen, 4 timer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Overlappende emner
HUS225v1 Økonomi og regnskap - 5 studiepoeng.
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Husdyrernæring HUS210
Emnet inneholder temaene hovednæringsstoffene (oppbygning, klassifisering og
egenskaper), fôranalyser; prosedyrer og vurderinger, fordøyelse og absorpsjon av
ulike næringsstoffer, omsetning av næringsstoffene, med spesiell vekt på energi- og
proteinstoffskiftet, og prinsipper for fôrmiddelvurdering.
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer
en bærbar datamaskin.
HUSDYRERNÆRING HUS210
Studiepoeng

10,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Høst 2023

Hvilket år i
studieprogrammet

2. studieår

Studiested

Steinkjer

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningsspråk

Engelsk og norsk

Prabhat Khanal
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
+47 74 11 21 29
prabhat.khanal@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet inneholder følgende hovedtema:
hovednæringsstoffene; oppbygning, klassifisering og egenskaper
fôranalyser; prosedyrer og vurderinger
fordøyelse og absorpsjon av ulike næringsstoffer
omsetning av næringsstoffene (stoffskiftet), med spesiell vekt på energi- og proteinstoffskiftet
prinsipper for fôrmiddelvurdering

Adgangsregulering
Emnet er forbeholdt studenter på husdyrfag - velferd og produksjon. Kvalifiserte enkeltemnestudenter kan få adgang dersom det er kapasitet
(førstemann til mølla). Ta kontakt med studieveileder.

Forkunnskapskrav
Det kreves grunnleggende kunnskap i biologi og kjemi; BIO101 Kjemi, miljø og forurensning og HUS1001 Genetikk og evolusjon eller lignende.

Kostnader
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.
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Læringsutbytte
Etter fullført emne forventes studentene å ha oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskaper:
har kunnskap om oppbygging, klassifisering og ulike egenskaper for karbohydrater, lipider, proteiner, vitaminer og mineraler, samt disse
næringsstoffenes betydning for organismen
har kunnskap om enzymer og fordøyelse hos enmaga dyr og drøvtyggere, og kjenner til mulige samspillseffekter mellom ulike næringsstoffer
har kunnskap om metabolismen, med særlig fokus på energi og proteinstoffskiftet
kjenner til ulike fôranalyser og fôrmiddelvurderinger, fordøyelighet, energi og proteinvurdering hos enmaga dyr og drøvtyggere
har kunnskap om fôrnormer og innsikt i husdyras krav til næringsstoffer og fôrmidler
Ferdigheter:
kan bruke fôrnormer, gjøre beregninger på individnivå og vurdere resultatene
kan vurdere en fôrrasjon på bakgrunn av sammensetningen av ulike næringsstoff, analyseverdier og rasjonsmengde
kan vurdere sammenhengen mellom næringsstoffer/rasjon og fare for utvikling av sykdom
Generell kompetanse:
kan formidle egenskaper ved ulike fôrrasjoner og utveksle synspunkter om kvaliteten ved rasjonene
har innsikt i hvordan fôring kan påvirke produksjon og helse på individnivå, og er i stand til å formidle dette i en faglig sammenheng

Type emne
Obligatorisk

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesninger, repetisjonsoppgaver, innleveringsoppgaver og praktisk oppgave.

Hjelpemidler til eksamen
Kalkulator.

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

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Arbeidskrav - 3 stk, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Skriftlig eksamen.
Skriftlig eksamen, 5 timer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
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Husdyrbygg 2 HUS2001
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer
en bærbar datamaskin.
HUSDYRBYGG 2 HUS2001
Studiepoeng

10,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Vår 2024

Hvilket år i
studieprogrammet

2. studieår

Studiested

Steinkjer

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningsspråk

Norsk

Geir Næss
Emneansvarlig
Faggruppeleder
+47 74 11 21 42
geir.nass@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet omhandler planlegging av bygninger for husdyrproduksjon, med fokus på hold av storfe, svin, sau, geit og hest. I dette inngår:
material og konstruksjonsvalg i bygninger for husdyr
valg av mekanisering
planløsninger og plassbehov
utomhusanlegg
byggekostnader
byggeledelse
tegneteknikk
Det gis innføring i tegneteknikker for hånd og på data, og en sentral del av emnet er en prosjektoppgave hvor studentene anvender tilegnede
kunnskaper og ferdigheter for å planlegge og presentere et bygg for husdyrproduksjon.

Forkunnskapskrav
Emnet er forbeholdt studenter på husdyrfag - velferd og produksjon. Kvalifiserte enkeltemnestudenter kan få adgang dersom det er kapasitet
(førstemann til mølla). Ta kontakt med studieveileder.

Kostnader
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.
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Læringsutbytte
Etter fullført emne forventes studentene å ha oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap:
har kunnskap om valg av materialer, konstruksjoner og byggeregler for bygninger til ulike dyreslag
har bred kunnskap om plassbehov for dyr, utstyr for innendørsmekanisering av husdyrbygninger og krav til lagerrom tilknyttet driften
har kunnskap om arbeidsmiljøet og risikofaktorer i og rundt driftsbygninger i landbruket
kjenner til sentralt forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet
Ferdigheter:
kan anvende tegneteknikker fra skissering for hånd til tegning i 3D ved hjelp av dataassistert konstruksjon (DAK)
kjenner til ulike planløsninger, konstruksjonsprinsipp og mekaniseringsløsninger for husdyrbygninger og er i stand til å drøfte valg av
bygningsløsninger
kan utforme situasjonsplaner hvor bygningen er tilpasset terreng og øvrig bebyggelse
Generell kompetanse:
kan planlegge driftsbygninger for husdyrhold og presentere alternative løsninger i form av tegninger, beskrivelser og beregninger
har kompetanse til å komponere bygningsløsninger innenfor økonomiske rammer i tråd med forskrifter og anbefalinger

Type emne
Obligatorisk

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesninger, tegnekurs, øvinger og utferd. I tillegg er det en større individuell prosjektoppgave med planlegging av en driftsbygning for et valgt
husdyrslag.

Anbefalte forkunnskaper
HUS1000 Husdyrmiljø og dyrevelferd eller tilsvarende og HUS2000 Husdyrbygg 1.

Hjelpemidler til eksamen
Oppgave: Alle hjelpemidler.

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

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Arbeidskrav 1 - Godkjent minst 75% av nærmere definerte obligatoriske aktiviteter, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke
godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Oppgave.
Arbeidskrav 2 - Tegning av en driftsbygning ved hjelp av ArchiCad, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Oppgave.
Arbeidskrav 3 - Etter nærmere beskrivelse et forprosjekt som danner grunnlaget for prosjektoppgaven i emnet, teller 0/100 av karakteren,
karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Oppgave.
Oppgave, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
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Overlappende emner
HUS2181v1 Husdyrbygg - 10 studiepoeng.
HUS3181v1 Husdyrbygg - 10 studiepoeng.
HUS217v1 Husdyrbygg I - 5 studiepoeng.
HUS218v1 Husdyrbygg II - 5 studiepoeng.
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Svineproduksjon HUS2002
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer
en bærbar datamaskin.
SVINEPRODUKSJON HUS2002
Studiepoeng

7,5

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Vår 2024

Hvilket år i
studieprogrammet

2. studieår

Studiested

Steinkjer

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningsspråk

Norsk

Ellen Marie Rosvold
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
+47 74 11 21 24
ellen.m.rosvold@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet inneholder følgende hovedtema:
svineproduksjon i Norge
smågrisproduksjon
slaktegrisproduksjon
svinavl
produksjonsøkonomi

Adgangsregulering
Emnet er forbeholdt studenter på husdyrfag - velferd og produksjon. Kvalifiserte enkeltemnestudenter kan få adgang dersom det er kapasitet
(førstemann til mølla). Ta kontakt med studieveileder.

Forkunnskapskrav
Emnet forutsetter kunnskaper om husdyrernæring, fôrmidler, anatomi, fysiologi, dyrevelferd og dyrehelse.

Kostnader
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.
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Læringsutbytte
Etter fullført emne forventes studentene å ha oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap:
har kunnskap om de biologiske forhold som er grunnlaget for en forsvarlig og god svineproduksjon både når det gjelder dyrevelferd og økonomisk
resultat
har kunnskap om rammevilkår, offentlige lover og forskrifter, strukturutvikling og produksjonsomfang i svineproduksjonen
har kunnskap om svineproduksjonens betydning nasjonalt
kan orientere seg i aktuelle FOU-miljøer og oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet
Ferdigheter:
kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og gjøre rede for sine valg
kan vurdere/tolke utskrift fra aktuelt registreringsprogram (In-Gris)
kan ut fra tilgjengelige data og observasjoner foreslå forbedringstiltak
kan gi faglige råd og rettledning for å få en svineproduksjon med høg faglig og etisk standard
kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff, og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
Generell kompetanse:
kan utveksle synspunkter basert på fag- og yrkesetiske vurderinger om hva som er godt produksjonsresultat og god drift i en svineproduksjon
kan utveksle synspunkter på hva som er dyrevelferdsmessig forsvarlig hold av svin
være i stand til å tolke og analysere data fra produksjonskontroll og slakteri for å analyserer driftsresultatet i en besetning og kunne foreslå
optimale driftsløsninger og gi faglige råd
kan innhente, kvalitetssikre, formidle og bruke etablert og ny teori om riktig fôring av purker, smågris og slaktegris
kan formidle grunnleggende avlsteori generelt samt det norske avlsprogrammet på svin

Type emne
Obligatorisk

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesninger, oppgaveløsninger, analyseøvinger. En viktig del av læringen er knyttet til driftsoppgaven som gjennomføres som en gruppeoppgave
med utgangspunkt i en gård med svineproduksjon. I driftsoppgaven skal studentene bruke den kunnskap som er presentert gjennom studiet innen
produksjon, økonomi og analyse.

Anbefalte forkunnskaper
Det anbefales kunnskaper om bedriftsøkonomi.

Hjelpemidler til eksamen
Ingen.

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

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Arbeidskrav - 2 gruppeoppgaver, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Muntlig eksamen - individuell.
Muntlig eksamen - individuell, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Overlappende emner
HUS301v1 Svineproduksjon og driftsøkonomi - 7.5 studiepoeng.
HUS301v2 Svineproduksjon og driftsøkonomi - 7.5 studiepoeng.
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Landbruksregnskap REG1003
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer
en bærbar datamaskin.
LANDBRUKSREGNSKAP REG1003
Studiepoeng

7,5

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Vår 2024

Hvilket år i
studieprogrammet

2. studieår

Studiested

Steinkjer

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningsspråk

Norsk

Astrid Helland
Emneansvarlig
Universitetslektor
+47 74 11 20 19
astrid.helland@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet skal gi en grunnleggende innføring i regnskapsfaget generelt, men med fokus på regnskap i landbruket. Sentrale tema er regnskapet som
informasjonskilde, fasene i regnskapsarbeidet, og prinsipper, regler og lover tilknyttet regnskapsføring. Studentene introduseres også for
regnskapsanalyse.

Adgangsregulering
Emnet er forbeholdt studenter på husdyrfag - velferd og produksjon. Kvalifiserte enkeltemnestudenter kan få adgang dersom det er kapasitet
(førstemann til mølla). Ta kontakt med studieveileder.

Forkunnskapskrav
Studentene må oppfylle gjeldende opptakskrav ved tilhørende studieprogram.

Kostnader
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.
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Læringsutbytte
Etter fullført emne forventes studentene å ha oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap:
kjenner formålet med regnskap generelt og i landbruket spesielt
har kunnskap om grunnleggende regnskapsmessige begreper og sammenhenger
kjenner til sentrale lovbestemmelser, prinsipper og regler tilknyttet regnskapsføring
har innsikt i regnskapets oppbygging
har kunnskap om skatteregnskap og driftsregnskap i landbruket
Ferdigheter:
kan bokføre de vanligste transaksjonene for en landbruksbedrift
kan foreta enkelte perodiseringsposteringer
kan avslutte et forenklet regnskap og stille opp resultat og balanse
kan redegjøre for de mest sentrale forskjellene mellom skatteregnskapet og driftsregnskapet i landbruket
kan gjennomføre enkle analyser av et landbruksregnskap
Generell kompetanse:
har innsikt i etiske problemstillinger knyttet til regnskapsfaget
kan utveksle synspunkter på og delta i faglige diskusjoner om regnskapsmessige tema som er relevant i landbruket

Type emne
Obligatorisk

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesninger. Øvinger, individuelt og i grupper.

Anbefalte forkunnskaper
Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet.

Hjelpemidler til eksamen
Enkel kalkulator

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

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Arbeidskrav , teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Skriftlig skoleeksamen.
Skriftlig skoleeksamen, 4 timer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Overlappende emner
HUS225v1 Økonomi og regnskap - 5 studiepoeng.
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Storfeproduksjon og driftsøkonomi HUS305
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer
en bærbar datamaskin. Utgifter tilknyttet kjøring til ikke-obligatoriske
øvinger/gårdsbesøk/utferder må betales av den enkelte student.
STORFEPRODUKSJON OG DRIFTSØKONOMI HUS305
Studiepoeng

15,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Høst 2024

Hvilket år i
studieprogrammet

3. studieår

Studiested

Steinkjer

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningsspråk

Norsk

Hege Overrein
Emneansvarlig
Universitetslektor
+47 74 11 21 11
hege.overrein@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet inneholder følgende hovedtema:
ulike driftsformer i melk- og kjøttfebesetninger
melkekvalitet og prisfastsettelse
anvende kunnskap om drøvtyggerens fysiologi, fôrmidler og grovfôrproduksjon ved fôrplanlegging
oppdrett av kalv og ungdyr
produksjonsresultater og driftsøkonomi
driftsanalyse
organisering av avlsarbeidet på melkeku og kjøttfe

Adgangsregulering
Emnet er forbeholdt studenter på husdyrfag - velferd og produksjon. Kvalifiserte enkeltemnestudenter kan få adgang dersom det er kapasitet
(førstemann til mølla). Ta kontakt med studieveileder.

Forkunnskapskrav
Det kreves kunnskaper i husdyrernæring, fôrmidler, anatomi, fysiologi, dyrehelse og økonomi.

Kostnader
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin. Utgifter tilknyttet kjøring til ikkeobligatoriske øvinger/gårdsbesøk/utferder må betales av den enkelte student.
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Læringsutbytte
Etter fullført emne forventes studentene å ha oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap:
har kunnskap om hva som er sentrale økonomiske og produksjonsmessige måltall i melk- og storfekjøttproduksjonen, og kan konstatere hva som
er gode og dårlige resultater
har kunnskap om viktige rammevilkår innen norsk melke- og storfekjøttproduksjon, herunder ressursgrunnlaget på gården, kvoteordningen for
melk, markedsregulators rolle, og mulige utfordringer for foredlingsindustrien ved varierende etterspørsel av melke- og storfekjøttprodukter i
markedet
har kjennskap til historien og det forsknings- og utviklingsarbeid som ligger bak det mest brukte fôrmiddelvurderingssystemet til melkeku i Norge
kjenner til sentralt forsknings- og utviklingsarbeid innen storfeproduksjonen og kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet
har kunnskap om grunnleggende avlsteori generelt og de norske avlsprogrammene på NRF og kjøttferaser spesielt
Ferdigheter:
kan se økonomiske og produksjonsmessige måltall i sammenheng med gårdens driftsopplegg, ressurser og dyreholdet (helse, fôring og
oppstalling)
kan reflektere over hvordan storfeholdet bør drives for å oppnå god dyrevelferd og gode økonomiske resultater
har bred kunnskap om drøvtyggerens vomfysiologi og nedbryting og absorbsjon av næringsstoffer gjennom fordøyelseskanalen, og kjenner til
hvordan næringsopptak påvirker melkas kjemiske sammensetning
kan legge inn riktige forutsetninger og beregne enkle fôrplaner manuelt eller i fôrplanleggingsverktøyet TINE OptiFôr
Generell kompetanse:
kan planlegge og gjennomføre en driftsanalyse i en storfebesetning, alene eller som del av en gruppe, i tråd med etiske normer
kan anvende faglig kunnskap og resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid til å tolke data fra Kukontrollen og TINE Mjølkonomi for å analysere
driftsresultater i en melkekubesetning. Kan videre redegjøre for hva som kan være gode forbedringstiltak, gi faglige råd og presentere dette for
andre
kan anvende faglig kunnskap og resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid til å tolke resultater i en grovfôranalyse, samt redegjøre for hva som
kan være gode forbedringstiltak når målet er å lage et mest mulig egnet grovfôr til ungdyr, sinkyr, kyr i høglaktasjonen, eller ulike driftsformer i
kjøttproduksjon
kan utveksle synspunkter på hva som er god produksjon og drift i storfebesetninger med melk- og kjøttproduksjon
kan utveksle synspunkter på hva som er dyrevelferdsmessig forsvarlig hold av storfe
kan formidle grunnleggende teori om riktig fôring av ungdyr og produksjonsdyr i melk- og kjøttfebesetninger

Type emne
Obligatorisk

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesninger, øvinger, øvingsoppgaver, studentforelesninger. En viktig del av læringen er knyttet til driftsoppgaven som gjennomføres som en
gruppeoppgave med utgangspunkt i en gård med storfeproduksjon. I driftsoppgaven skal studentene bruke den kunnskapen som er presentert i
studiet innen storfeproduksjon, økonomi og analyse.

Hjelpemidler til eksamen
Kalkulator.

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

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Obligatorisk deltakelse - dagsekskursjon, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Muntlig eksamen - individuell.
Arbeidskrav - 1 stk gruppearbeid, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Arbeidskrav - 3 stk innleveringer (individuelt eller gruppe), teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Muntlig eksamen - individuell, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
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Overlappende emner
HUS305v1 Storfeproduksjon og driftsøkonomi - 15 studiepoeng.
HUS305v2 Storfeproduksjon og driftsøkonomi - 15 studiepoeng.
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Landbrukspolitikk HUS3301
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer
en bærbar datamaskin.
LANDBRUKSPOLITIKK HUS3301
Studiepoeng

7,5

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Høst 2024

Hvilket år i
studieprogrammet

3. studieår

Studiested

Steinkjer

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningsspråk

Norsk

Astrid Helland
Emneansvarlig
Universitetslektor
+47 74 11 20 19
astrid.helland@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet skal gi en generell forståelse av, og grunnlag for å drøfte, viktige politiske problemstillinger for norsk landbruk. I emnet drøftes de
økonomiske strukturene som landbruket arbeider under og hvilke konsekvenser dette har for den offentlige styringen av sektoren.

Adgangsregulering
Emnet er forbeholdt studenter på husdyrfag - velferd og produksjon. Kvalifiserte enkeltemnestudenter kan få adgang dersom det er kapasitet
(førstemann til mølla). Ta kontakt med studieveileder.

Forkunnskapskrav
Studentene må oppfylle gjeldende opptakskrav ved tilhørende studieprogram.

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

Læringsutbytte
Etter fullført emne forventes studentene å ha oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap:
kan gjøre rede for de økonomiske og politiske arbeidsbetingelsene i landbruket
har kunnskap om det landbrukspolitiske styringssystemet, og om mål og virkemidler i norsk landbrukspolitikk
kan gjøre rede for hovedtrekkene i norsk landbrukspolitisk historie
har kunnskap om hovedelementene som den norske landbruksmodellen bygger på, herunder importvern, markedsregulering, hovedavtalen for
jordbruket og juridiske reguleringer
kjenner til relevante internasjonale handelsavtaler
kan gjøre rede for de omfattende endringsprosessene i landbruket i Norge
Ferdigheter:
kan formulere og analysere problemstillinger som er relevant for norsk landbrukspolitikk
kan reflektere over og drøfte konsekvensene av eventuelle endringer i rammebetingelsene for norsk landbruk
Generell kompetanse:
kan utveksle landbrukspolitiske synspunkter med personer innen fagmiljøet
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Type emne
Obligatorisk

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid og studentpresentasjoner i klassen.

Anbefalte forkunnskaper
Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet.

Hjelpemidler til eksamen
Ingen.

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

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Arbeidskrav - 1 gruppeoppgave, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Skriftlig skoleeksamen.
Skriftlig skoleeksamen, 4 timer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Overlappende emner
HUS330v1 Landbrukspolitikk - 5 studiepoeng.
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Innføring i vitenskapelig metode og
skriving MET2000
Semesteravgift og pensumlitteratur.
INNFØRING I VITENSKAPELIG METODE OG SKRIVING MET2000
Studiepoeng

5,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Høst 2024

Hvilket år i
studieprogrammet

3. studieår

Studiested

Steinkjer eller Bodø

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningsspråk

Norsk

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

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet gir grunnleggende innføring i naturfaglige forskningsprosesser, krav til oppbygging av og innhold i en bacheloroppgave, innsamling og kritisk
bruk av kilder samt innsamling, presentasjon og analyse av kvantitative data for bruk i bachelor-oppgave.

Forkunnskapskrav
Emnet er forbeholdt studenter på følgende studier ved Nord universitet:
Havbruksdrift og ledelse, bachelorgrad
Naturforvaltning, bachelorgrad
Dyrepleie, bachelorgrad
Husdyrfag-velferd og produksjon, bachelorgrad
Utmarksforvaltning, bachelorgrad

Kostnader
Semesteravgift og pensumlitteratur.

Side 47 av 58

Læringsutbytte
Kunnskap:
har kunnskap om den vanlige gangen i forskningsprosessen fra problemstilling til rapportering
har kunnskap om oppbygging av og formelle krav til en bacheloroppgave/ rapport
har kunnskap om søk etter og bruk av relevant faglitteratur til bacheloroppgave / rapport
har kunnskap om vanlige kvantitative studier og enkle analyser av data fra disse
har kunnskap om databehandling og statistisk analyse av egne innsamlede data
Ferdigheter:
kan formulere forskbare problemstillinger i eget fagfelt
kan bruke dataverktøy i kvantitative analyser
kan fortolke kvantitative data
kan finne relevant faglitteratur
kan utforme og skrive strukturerte rapporter
Generell kompetanse:
kan utforme enkle fagrapporter basert på egen forskning eller litteratursøk
kan finne og reflektere kritisk rundt eget valg av litteraturkilder for et gitt emne
kan beskrive og konkludere fra enkle kvantitative data ved bruk av beskrivende og konkluderende statistiske metoder

Type emne
Obligatorisk

Undervisningsform
Ansikt-til-ansikt og nettbaserte forelesninger. Egenstudier der læring etterprøves med multiple choice tester. Arbeidskrav som støtter opp om
sentrale punkter i pensum.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Innspilte forelesninger og annet pensum tilgjengelig på nett
Klassesamlinger. Gjennomgang av oppgavestruktur, veiledning i forbindelse med oppgaveskriving

Anbefalte forkunnskaper
Basiskurs i matematikk MAT 2030 (2.5 ECTS) eller tilsvarende.

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

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bestått/ Ikke bestått
Arbeidskrav - oppgaver og quizzer, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Hjemmeeksamen - multiple choice test, 1 timer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bestått/ Ikke bestått .

Overlappende emner
MET3221v1 Anvendt metode - 5 studiepoeng.
MET1000v1 Innføring i vitenskapelig metode og skriving - 5 studiepoeng.
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Småfe og fjørfe HUS2003
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer
en bærbar datamaskin
SMÅFE OG FJØRFE HUS2003
Studiepoeng

10,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Vår 2025

Hvilket år i
studieprogrammet

3. studieår

Studiested

Steinkjer

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningsspråk

Norsk

Emma Matilda Ternman
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
+4774112005
emma.m.ternman@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet inneholder følgende hovedtema:
biologiske og økonomiske faktorer i produksjon av småfe (sau og geit) og fjørfe (slaktekylling, eggproduksjon og kalkun)
oppstalling og fôring av småfe og fjørfe
avl, avlsmateriale og avlsarbeid hos småfe og fjørfe
analyser av produksjonsdata
organiseringen av fjørfeproduksjonen nasjonalt og internasjonalt
produksjonenes betydning nasjonalt
samfunnsmessige utfordringer

Adgangsregulering
Emnet er forbeholdt studenter på husdyrfag - velferd og produksjon. Kvalifiserte enkeltemnestudenter kan få adgang dersom det er kapasitet
(førstemann til mølla). Ta kontakt med studieveileder.

Forkunnskapskrav
Det kreves forkunnskaper innen husdyrmiljø, dyrehelse, dyrevelferd, husdyrernæring og fôrdyrking og fôrmidler.

Kostnader
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin
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Læringsutbytte
Etter fullført emne forventes studentene å ha oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap:
har kunnskap om de biologiske forhold som utgjør grunnlaget for et økonomisk og etisk forsvarlig hold av småfe og fjørfe
har grunnleggende kunnskap om fôring og ernæring av småfe og fjørfe
har kunnskap om sentrale produksjonsmessige måltall og deres betydning for økonomien i småfe- og fjørfeproduksjon
har kunnskap om hvordan avlsarbeidet organiseres for småfe og fjørfe
har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid på småfe og fjørfe
Ferdigheter:
kan tolke og analysere produksjons- og driftsresultater i småfe- og fjørfeproduksjonene
kan innhente informasjon og fagstoff for å belyse en problemstilling
Generell kompetanse:
har innsikt i produksjonenes betydning nasjonalt og kan drøfte disse i et etisk og samfunnsmessig perspektiv
kan utveksle synspunkter på hva som er god dyrevelferd, produksjon og drift i de enkelte produksjonene
kan formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer

Type emne
Obligatorisk

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesninger, seminarer, utferder, gruppearbeid og innleveringsoppgaver. Studentene forventes å ta ansvar for egen læring gjennom aktiv deltakelse
i de ulike undervisningsaktivitetene.

Hjelpemidler til eksamen
Kalkulator.

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

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Arbeidskrav 2 - skrifltig innlevering fjørfe, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Skriftlig skoleeksamen.
Skriftlig skoleeksamen, 5 timer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Overlappende emner
HUS2501v1 Sau og geit - 5 studiepoeng.
HUS2510v1 Fjørfe - 5 studiepoeng.
HUS313v1 Sau, geit og fjørfe - 10 studiepoeng.
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Hest og hund HUS2030
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer
en bærbar datamaskin. Utgifter tilknyttet kjøring til ikke-obligatoriske
øvinger/gårdsbesøk/utferder må betales av den enkelte student.
HEST OG HUND HUS2030
Studiepoeng

5,0

Nivå

Lavere nivå

Hvilket år i
studieprogrammet

2. studieår

Type emne

Spesielt anbefalt
valgemne - kan
erstattes av annet
relevant emne

Studiested

Steinkjer

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningssemeste
r

Vår 2024

Undervisningsspråk

Norsk

Hege Overrein
Emneansvarlig
Universitetslektor
+47 74 11 21 11
hege.overrein@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet omhandler følgende hovedtema:
fôrmidler, fôring og fôrplanlegging
avl og avlsarbeid
læringsteori og atferd
kort om hestesporten og næringsvirksomhet tilknyttet hest

Adgangsregulering
Emnet er forbeholdt studenter på husdyrfag - velferd og produksjon. Kvalifiserte enkeltemnestudenter kan få adgang dersom det er kapasitet
(førstemann til mølla). Ta kontakt med studieveileder.

Forkunnskapskrav
Studentene må oppfylle gjeldene opptakskrav ved tilhørende studieprogram.

Kostnader
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin. Utgifter tilknyttet kjøring til ikkeobligatoriske øvinger/gårdsbesøk/utferder må betales av den enkelte student.
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Læringsutbytte
Etter fullført emne forventes studentene å ha oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap:
har kunnskap om de biologiske forhold som er grunnlaget for et etisk og velferdsmessig godt hold av hest og av hund
har kunnskap om hvilke fôrmidler som er egnet for hest og hund
har grunnleggende kunnskap om fôring og ernæring av hest og hund
har kunnskap om avlsarbeidet for de norske rasene på henholdsvis hest og hund
har kunnskap om noen former for bruk av hest i sport og næring
har kunnskap om læringsteori
Ferdigheter:
kan bidra i en diskusjon omkring atferds- og velferdsbehov til hest og hund
kan føre en faglig diskusjon rundt aktuelle faglige problemstillinger
kan lage og vurdere en enkel fôrplan til hest
kan vurdere/tolke en grovfôranalyse som skal benyttes i en fôrplan til hest
Generell kompetanse:
kan utveksle synspunkter på hva som er forsvarlig hold av hest og hund
kan formidle grunnleggende teori om riktig fôring av hest og hund
kan formidle grunnleggende teori om avl på hest og hund

Type emne
Spesielt anbefalt valgemne - kan erstattes av annet relevant emne

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Seminarer, forelesninger, utferder, gruppeoppgaver og innleveringsoppgaver.

Anbefalte forkunnskaper
Det er en stor fordel med forkunnskap i husdyrernæring og fôrdyrking og fôrmidler.

Hjelpemidler til eksamen
Kalkulator.

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

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Arbeidskrav -1 oppgave, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Skriftlig skoleeksamen.
Obligatorisk deltakelse - felles gjennomgang av arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Skriftlig skoleeksamen.
Skriftlig skoleeksamen, 3 timer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Overlappende emner
HUS304v1 Sports- og familedyr - 5 studiepoeng.
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Ledelse og entreprenørskap HUS2151
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer
en bærbar datamaskin.
LEDELSE OG ENTREPRENØRSKAP HUS2151
Studiepoeng

7,5

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Valgemne

Undervisningssemeste
r

Vår 2025

Hvilket år i
studieprogrammet

3. studieår

Studiested

Steinkjer

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningsspråk

Norsk

Jorunn Grande
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
+47 74 11 21 48
jorunn.grande@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet inneholder følgende hovedtema:
strategisk ledelse og planlegging
samarbeid og nettverk
innovasjon i landbruket
driftsledelse
verktøy for analyse, planlegging og styring

Adgangsregulering
Emnet er forbeholdt studenter på husdyrfag - velferd og produksjon. Kvalifiserte enkeltemnestudenter kan få adgang dersom det er kapasitet
(førstemann til mølla). Ta kontakt med studieveileder.

Forkunnskapskrav
Studentene må oppfylle gjeldene opptakskrav ved tilhørende studieprogram.

Kostnader
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.
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Læringsutbytte
Etter fullført emne forventes studentene å ha oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap:
har kunnskap om sentrale problemstillinger, verktøy og analyser knyttet til strategiske valg og utvikling på gårdsbruk
har kunnskap om omfang av og sentrale problemstillinger tilknyttet tilleggsnæringer i landbruket
har kunnskap om viktige elementer i utvikling av forretningsplan og -modell for en virksomhet
har kunnskap om teorier som gir innsikt i ulike kilder til verdiskapning og lønnsomhet i en virksomhet
Ferdigheter:
kan bruke faglige innsikt, relevante verktøy og analyser for å utvikle eget gårdsbruk og for å gi råd til andre i utvikling av deres virksomhet
kan bruke sine kunnskaper og holdninger til å fremstå som innovasjonsfremmere i landbruket
kan bruke sine kunnskaper og ferdigheter til å lede og fasilitere innovasjonsprosesser i egen eller andres virksomhet
Generell kompetanse:
har innsikt i forhold og analyseredskap som er viktige for gårdbrukeren som bedriftsleder og for de som ønsker å starte tilleggsnæring på
gårdsbruk

Type emne
Valgemne

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesninger, øvinger, gruppearbeid og utferd.

Anbefalte forkunnskaper
Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet.

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

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Arbeidskrav - 1 gruppeoppgave, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Skriftlig skoleeksamen.
Skriftlig skoleeksamen, 4 timer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Overlappende emner
HUS215v1 Ledelse og entreprenørskap - 5 studiepoeng.
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Matematikk/Statistikk for biologer MA116F
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer
kalkuator og bærbar datamaskin.
MATEMATIKK/STATISTIKK FOR BIOLOGER MA116F
Studiepoeng

10,0
Lavere nivå

Hvilket år i
studieprogrammet

3. studieår

Nivå
Type emne

Obligatorisk for:
Bachelor i biologi

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Undervisningssemeste
r

Vår 2025

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningsspråk

Engelsk

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Elementær matematikk og statistikk med vekt på anvendelser I biologi.

Forkunnskapskrav
Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

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

Læringsutbytte
Kunnskap Studenten skal:
ha kjennskap til de vanligste funksjonene av en variabel
forstå forskjellen på gjennomsnittlig vekstrate og øyeblikkelig vekstrate til en funksjon
ha kjennskap til de vanligste deskriptive målene for et datasett, sannsynlighetsfordelinger og inferensteknikker
forstå forskjellen mellom parameteren i en populasjon og utvalgsestimatet av den samme parameteren
Ferdigheter Studenten skal:
kunne utføre elementære algebraiske manipulasjoner og løse likninger
kunne bruke den deriverte for å analysere funksjoner av en variabel
kunne bruke elementær sannsynlighetsregning
kunne bruke elementær estimeringsteori og utføre elementær hypotesetesting
Generell kompetanse Studenten skal:
kunne utføre den nødvendige problemløsningen ved arbeid med oppgaver i matematikk
kunne utføre den nødvendige problemløsningen ved arbeid med oppgaver i statistikk

Type emne
Obligatorisk for: Bachelor i biologi

Undervisningsform
Undervisning ansikt til ansikt.
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Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesing og oppgaveløsning
Øvelsesgrupper
Individuelle innleveringsoppgaver

Anbefalte forkunnskaper
Basiskunnskaper tilsvarende grunnkurset i matematikk fra videregående skole. Studenter med manglende forkunnskaper må påregne ekstra
arbeidsinnsats utover det som normalt kreves av et 10-studiepoengsemne.

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

Emneevaluering
Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem.

Vurderingsordning
Skriftlig skoleeksamen, 6 timer, karakterregel Bokstavkarakterer

Overlappende emner
MA107Ev1 Innføring i økonomisk matematikk - 5 studiepoeng.
MA146Fv1 Statistikk - 5 studiepoeng.
MA145Fv1 Matematikk og statistikk - 10 studiepoeng.
MA105Ev1 Matematikk - 7.5 studiepoeng.
MA158Ev1 Grunnleggende matematikk - 5 studiepoeng.
MAT1001v1 Matematikk - 5 studiepoeng.
STT1001v1 Statistikk - 5 studiepoeng.

Pensumlitteratur
Biocalculus 1e, Calculus for Life Sciences James Stewart, McMaster University Troy Day, Queens' University ISBN-13: 9781133109631 ISBN-10:
1133109632 Published by: Cengage Learning og
Marc M. Triola & Mario F. Triola: Biostatistics for the Biological and Health Sciences, Pearson Higher Education ISBN-10: 0321546490 ISBN-13:
9780321546494
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Bacheloroppgave i husdyrfag BAC350
Bacheloroppgaven i husdyrfag - velferd og produksjon skal være et selvstendig
arbeid som gir øvelse i bruk av vitenskapelig metode.
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer
en bærbar datamaskin. Merk at Nord universitet ikke dekker eventuelle utgifter
tilknyttet bacheloroppgaven.
BACHELOROPPGAVE I HUSDYRFAG BAC350
Studiepoeng

15,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Høst 2024 Vår 2025

Hvilket år i
studieprogrammet

3. studieår

Studiested

Steinkjer

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningsspråk

Norsk

Emma Matilda Ternman
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
+4774112005
emma.m.ternman@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet.
Bacheloroppgaven skal være et selvstendig arbeid som gir øvelse i bruk av vitenskapelig metode. Hver oppgave skal ha en veileder ved studiestedet
og kan i enkelte tilfeller også ha en ekstern faglig veileder. Bacheloroppgaven skrives som en vitenskapelig rapport eller en utredning. Oppgaven skal
ha tittel og sammendrag på engelsk i tillegg til norsk. Hele oppgaven kan skrives på engelsk om ønskelig. I fjerde semester (våren 2. studieår) gis
informasjon om mulige oppgaver. Det gis undervisning i prosjektarbeid og studentene må levere et forprosjekt til egen bacheloroppgave.

Adgangsregulering
Emnet er forbeholdt studenter på studiet Husdyrfag - velferd og produksjon.

Forkunnskapskrav
Studentene må oppfylle gjeldene opptakskrav ved tilhørende studieprogram. Bestått eksamen i minimum 75 studiepoeng tilknyttet
studieprogrammet før oppstart av det formelle arbeidet med BAC350.

Kostnader
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin. Merk at Nord universitet ikke dekker
eventuelle utgifter tilknyttet bacheloroppgaven.
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Læringsutbytte
Etter endt kurs forventes studentene å ha oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap:
har kunnskap om vitenskapelig arbeid og produksjon av ny kunnskap
har kunnskap om sammenhengen mellom: tema/problemstilling, forskningsspørsmål, metode, analyse og vitenskapelig skriving
Ferdigheter:
kan utvikle et prosjekt og formulere problemstillinger/hypoteser
kan anvende vitenskapelig metode
kan analysere en problemstilling ved hjelp av litteratur, teori og/eller empiriske data
kan analysere og tolke data
kan lage en skriftlig vitenskapelig rapport
Generell kompetanse:
har evne til kritisk refleksjon
har evne til å lese og forstå vitenskapelige fagtekster

Type emne
Obligatorisk

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Dette er i hovedsak et selvstendig arbeid der studentene får veiledning av en oppnevnt faglærer. Rammene for oppgaven og aktuelle oppgavetema
blir presentert i 4. semester. Studenter som skal foreta feltarbeid om sommeren, må få opplegget for oppgaven godkjent og veileder oppnevnt i 4.
semester, resten i 5. semester. Undervisningen i prosjektarbeid gis som forelesninger med øvinger i tilknytning til metodekurset som går i 5.
semester, og studentene leverer et forprosjektet for oppgaven. Bacheloroppgaven kan skrives av en student alene eller som et samarbeid mellom to
studenter. Samarbeidet kan gjerne foregå på tvers av studieretninger.

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

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Arbeidskrav - levere og presentere forprosjekt for bacheloroppgaven, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Bacheloroppgave.
Bacheloroppgave, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Overlappende emner
HUS2010v1 Bacheloroppgave i husdyrfag - 15 studiepoeng.

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