Studieplan

Bachelor i biologi
Beskrivelse av studiet
Hvorfor er noen individer mer seksuelt attraktive enn andre? Hvilke mekanismer gjør at levende organismer kan motstå bakterier, virus og
parasitter? Hvordan vil sjøfugl påvirkes av ukontrollerte oljeutslipp?
Dette er noen av spørsmålene biologien søker å finne svar på.
Biologistudiet kan blant annet gi deg forklaringen på hvordan variasjoner i globalt klima vil forandre naturen i årene som kommer, hvorfor
dinosaurene aldri egentlig døde ut og hvorfor noen individer er mer seksuelt attraktive enn andre. Du får kunnskap om fysiologi, arvestoff,
vitenskapelig metode, mangfoldet i naturen, kjemiske sammenhenger, samt økologiske og evolusjonære prosesser.
Om studiet:
Studiet er lagt opp som tilsvarende studier ved universitetene og gir grunnleggende kunnskap i kjemi og innen biologiske fag som evolusjon,
cellebiologi, genetikk, økologi og biodiversitet. I mange emner kreves deltakelse og godkjent laboratorie- eller feltkurs/ekskursjoner. Emnene
undervises på engelsk.
Det siste året er lagt opp slik at studentene har mulighet å fordype seg etter eget ønske. Fakultetet tilbyr avanserte biologiske valgemner i
begge semestrene, i tillegg er det mulig å skrive bacheloroppgave, ha praksis i Norge eller utlandet, dra på utveksling til utlandet eller kanskje
ha et studieopphold på Universitetstssenteret på Svalbard (UNIS).
Bachelor i biologi kvalifiserer for Master i biovitenskap.

Studiepoeng
180
Type studium
Bachelor studium
Språk
Engelsk
Fakultet
Fakultet for biovitenskap og akvakultur
Studiested
Bodø

Oppbygging/emner
Du har valgt:
Fjern
Fjern
Åpne alle

Emnekode

Emnenavn

Studiepoeng

Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)
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Læringsutbytte
En kandidat med fullført bachelorgrad i biologi skal ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap
Kandidaten skal
ha bred kunnskap om sentral teori, problemstillinger, verktøy og metoder innenfor biologifaget
kjenne til grunnleggende forskning innenfor biologifaget
kunne oppdatere sin biologiske fagkunnskap
forstå fagets etiske utfordringer
Ferdigheter
Kandidaten skal
kunne anvende faglig kunnskap i analyser av biologiske problemstillinger
kunne finne, vurdere og henvise til faglig informasjon fra et bredt spekter av kilder for å belyse biologiske problemstillinger
kunne reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
Generell kompetanse
Kandidaten skal
vise forståelse for sentrale områder knyttet til fagets forskning
kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og forskningsresultater både skriftlig og muntlig
kunne utveksle faglige kunnskaper og synspunkter med andre biologer og gjennom dette bidra til faglig utvikling

Opptakskrav
Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse med realfagskompetanse.
Realfagskompetanse
Du må ha
Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2)
Ett av følgende krav: Matematikk R2 eller Fysikk 1 og 2 eller Kjemi 1 og 2 eller Biologi 1 og 2 eller Informasjonsteknologi 1 og 2 eller Geofag
1 og 2 eller Teknologi og forskningslære 1 og 2.
Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.
Realkompetanse
I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse gjelder følgende krav for dette studieprogrammet:
Relevant arbeidserfaring i tilknytning til det biologiske fagfeltet som kan veie opp for at du ikke fyller de ordinære opptakskravene.
Videre gjelder følgende faglige krav:
· Norsk Vg 2
· Engelsk
· Matematikk R1 (eller S1 og S2)
Følgende emner og bakgrunn gir ekstra uttelling i den individuelle realkompetansevurderingen:
· Biologi fra vg 2-3
· Kjemi fra vg 2-3
· Matematikk vg 2-3
Realfagskravet kan ikke realkompetansevurderes, der må du ha karakter i faget.

Yrkesmuligheter
Med økt fokus på miljø, økologi og bærekraftig utvikling gir bachelorgraden i biologi deg mange yrkesmuligheter både i privat og offentlig
sektor. Du kan jobbe i bedrifter og organisasjoner innen miljøvern, laboratorier, bedrifter og direktorater. Ved å kombinere studiet med
pedagogikk, kan du også bli lærer i ungdomsskolen/videregående skole. Bygger du på med en mastergrad, åpner det seg mer spesialiserte
jobbmuligheter innen forskning og konsulentvirksomhet.
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Videre utdanning
Studiet kvalifiserer for Master i biovitenskap, eller for masterstudier ved andre institusjoner i Norge eller utlandet.
Master i biovitenskap har følgende spesialiseringsmuligheter: akvakultur, genomikk, husdyrvitenskap, marin økologi og terrestrisk økologi og
naturforvaltning.

Utenlandsopphold
Har du tenkt på muligheten for å dra til utlandet i løpet av studietida?
Som en del av studiet kan du reise til et av våre partneruniversiteter i Europa eller andre steder i verden. Du kan også søke om 15 ukers
praksisopphold i utenlandsk bedrift. Tredje studieår (enten ett eller to semestre) egner seg best for utenlandsopphold. Merk at det kun er
adgang til å oppholde seg to semestre i utlandet i strekk.

Kostnader
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studentene disponerer en bærbar datamaskin med headset og kamera.
Studentene må kjøpe egen laboratoriefrakk til bruk i emner med laboratorieøvelser.
Det må påregnes kostnader på inntil NOK 4 000 i forbindelse med feltarbeid.

Eksamen og vurderingsformer
Vurderingsformer er skoleeksamener og i noen tilfeller hjemmeeksamen, muntlig eksamen og mappeevaluering. Sensurordningen består av
intern og i noen emner ekstern sensur.

Avsluttende eksamen
Studiet avsluttes når alle programelementer er fullført. Bacheloroppgave er valgfritt.

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

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

Emnebeskrivelser (33)
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Emnebeskrivelser (33)
Exam Philosophicum - Novo FIL1000
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensum.
EXAM PHILOSOPHICUM - NOVO FIL1000
Studiepoeng

10,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Høst 2022

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningsspråk

Engelsk

Vivi Marie Lademoe Storsletten
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
+47 75 51 78 37
vivi.m.storsletten@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Målet med emnet Examen Philosophicum Novo er å gi studentene en introduksjon til noen av nøkkelideene, begreper og teorier om vestlig filosofi.
Filosofiske tradisjoner knyttet til ikke-europeiske kulturer trekkes fram og belyses for å gi grunnlag for en bedre forståelse av globale likheter og
forskjeller. Å forstå forholdet mellom filosofi, kunst og vitenskap har en sentral plass i emnet. Med røtter i filosofisk kunnskap og metodene utvikler
studentene kompetanse i å håndtere aktuelle nasjonale og globale spørsmål knyttet til politikk, miljø, samfunn, media og religion. Ved å jobbe med
innholdet i læringsutbyttet i Examen Philosophicum Novo, vil studentene utvikle teoretisk kunnskap, praktiske ferdigheter og kritisk refleksjon som
er nødvendig for å forstå tverrfaglig
og tverrkulturelle spørsmål.

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

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensum.

Læringsutbytte
Kunnskap
Studentene skal ha inngående kunnskap om nøkkelbegreper, teorier og modeller som beskrevet og definert i undervisningsplanen, forelesninger
og undervisningsmateriell (bøker, artikler og filmer).
Ferdigheter:
Fra et filosofiske ståsted ha kunnskap om forholdet mellom praktisk kunnskap, vitenskapelig kunnskap, demokrati, frihet og økonomisk og
miljømessig ansvar.
Generell kompetanse:
Studentene vil være i stand til å gjennomføre en evaluering av de viktigste problemene i det moderne samfunnet basert på erfaring, teori og
empirisk informasjon.
Kunne identifisere, analysere, vurdere og skape velbegrunnede og effektive løsninger på viktige sosiale problemer.
Kunne reflektere kritisk over sin egen posisjon som bruker og produsent av vitenskapelig kunnskap.

Type emne
Obligatorisk
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Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Undervisningen er en blanding av forelesninger, dialoger, praktiske øvelser og film. I forelesningene vil studentene møte forelesere fra ulike
fagområder. Studentene forventes å ta ansvar for egen læring gjennom aktiv deltakelse i de ulike undervisningsaktivitetene.

Anbefalte forkunnskaper

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

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

Praksis

Eksamensbeskrivelse
Presentasjonen gjøres i grupper, mens oppgaven er individuell.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Arbeidskrav - presentasjon, gruppe, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Oppgave, indivduell, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Overlappende emner
EX124Ev1 Exam Philosophicum - Novo - 10 studiepoeng.
FIL1001v1 Ex. Phil. Etikk, bærekraft og samfunnsansvar - 7.5 studiepoeng.

Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du i Leganto
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Laboratoriesikkerhet KJ105F
Ingen kostnader utover semesteravgift.
LABORATORIESIKKERHET KJ105F
Studiepoeng

0,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk for
bachelor i biologi,
animal science,
dyrepleie og
havbruksdrift og
ledelse, samt for
utvekslingsstudenter.

Undervisningssemeste
r

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningsspråk

Engelsk og norsk

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

Søknadsfrist

Høst 2022

Beskrivelse av emnet
Laboratoriesikkerhet skal gi nødvendig informasjon til nye studenter, og gi opplæring i hvordan man skal arbeide på laboratoret for å unngå ulykker
og personskade. Det vil også bli gitt en introduksjon til ulike typer sikkerhetsutstyr og hvordan disse skal brukes, samt opplæring i bruk av
mikroskop. Sikkerhetskurset er obligatorisk, har en varighet på tre timer og må tas i starten av første semester av studiet.

Forkunnskapskrav
Generell studiekompetanse.
For studenter tatt opp på studieprogram ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur, der fullført KJ105F Laboratoriesikkerhet kreves før andre
obligatoriske undervisningsaktiviteter i studiet.

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift.

Læringsutbytte
Kunnskap
Studenten skal ha kunnskap om
hvilke farer som kan oppstå i et laboratorium
hvilke arbeidsrutiner som må følges
hvilket verneutstyr som finnes og når det skal brukes
sikkerhetsdatablad og hva slags informasjon som finnes der
branninnstruksen ved Nord universitet og varslingsrutiner ved uhell/skade
bruk av mikroskop
Ferdigheter: Studenten skal kunne
jobbe sikkert på laboratoriet, under oppsyn av en ansvarlig lærer
vite hva som skal gjøres om et uhell eller en ulykke skulle oppstå
vite hvordan man skal opptre i tilfelle brann
Generell kompetanse: Studenten skal forstå at
ved å følge arbeidsrutinene så er laboratoriearbeid sikkert og trygt
det kan lett skje skader på personer og utstyr om sikkerhetsregler ikke følges
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Type emne
Obligatorisk for bachelor i biologi, animal science, dyrepleie og havbruksdrift og ledelse, samt for utvekslingsstudenter.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Obligatorisk oppmøte. Kurset har en varighet på fire timer, fordelt på forelesning og laboratorieøvelse.

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres hvert tredje år av studentene gjennom sluttevaluering. Evalueringene inngår som en del av universitetets
kvalitetssikringssystem.

Vurderingsordning
Obligatorisk deltakelse - laboratoriesikkerhet, 4 timer, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent

Pensumlitteratur
Deles ut på laboratoriet.
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Grunnleggende kjemi og miljøkjemi KJ104F
Ingen kostnader utover semesteravgift, pensumlitteratur, periodesystem og
kalkulator
GRUNNLEGGENDE KJEMI OG MILJØKJEMI KJ104F
Studiepoeng

10,0
Lavere nivå

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Nivå
Type emne

Obligatorisk for
bachelor i biologi.

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Undervisningssemeste
r

Høst 2022

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningsspråk

Engelsk og norsk

Einar Skarstad Egeland
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
+47 400 69 069
einar.s.egeland@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Grunnleggende generell/uorganisk kjemi, grunnleggende organisk kjemi, utvalgte temaer innen grunnleggende biokjemi, utvalgte emner innen
grunnleggende miljøkjemi.

Forkunnskapskrav
Opptak til emnet følger opptakskravet i studieprogrammet bachelor i biologi.
Bestått laboratoriesikkerhetskurs (KJ105F eller tilsvarende) kreves for adgang til laboratorieundervisning.

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift, pensumlitteratur, periodesystem og kalkulator
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Læringsutbytte
Kunnskap
Studenten:
Har kunnskap om egenskapene til elementene (inkludert den periodiske tabellen), salter og molekyler i uorganisk og organisk kjemi, inkludert de
viktigste biokjemiske stoffklasser.
Har kunnskap om reglene for navngiving av forbindelser i organisk og uorganisk kjemi.
Har kunnskap om de viktigste reaksjonstyper i uorganisk kjemi (hovedsaklig vannløsninger) og organisk kjemi.
Har bred kunnskap om de overordnede emnene innen miljøkjemi, og kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet.
Kan oppdatere sin kunnskap innenfor kjemi og miljøkjemi.
Ferdigheter
Studenten:
Kan regne reaksjonsutbytter, konsentrasjoner og pH (både sterke og svake syrer og baser, og blandinger av syrer og baser inkludert buffere).
Kan anvende teoretisk kunnskap til utførelsen av enkle laboratorieoppgaver.
Kan reflektere over sin observasjoner innhentet etter å ha utført grunnleggende kjemi og miljøkjemi laboratorieteknikker.
Kan vitenskapelig rapportere ved bruk av riktig fagterminologi, resultatene fra grunnleggende kjemiske eksperimenter.
Generell kompetanse
Studenten:
Har kunnskap om og forståelse av risiko ved arbeid i et kjemilaboratorium.
Kan kommunisere resultater og teorier skriftlig.
Kan utveksle meninger med medstudenter og jobbe alene eller som deltaker i en gruppe.

Type emne
Obligatorisk for bachelor i biologi.

Undervisningsform
Ansikt til ansikt.
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Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Før studenten får ta del i den obligatoriske lab.undervisningen, må studenten gjennomgå sikkerhetskurs for lab.arbeid i forkant. KJ105F
Laboratoriesikkerhet er et krav for å kunne delta på lab.øvelsene og gjennomføres på oppsatt tid i starten av semesteret.
Undervisningsaktivitetene i emnet forutsetter at studenten er på studiestedet.
Arbeidskrav (AK) 1 Teoriøvinger:
Studentene oppfordres til å levere samtlige 8 teoriøvinger.
Minimum 4 innleverte teoriøvinger må oppfylle minstekravet til å bli godkjent, samtidig som minst annenhver øving må være levert og
godkjennbar.
Hver enkelt teoriøving som leveres må ha alle oppgavene besvart for å bli godkjent.
Hver enkelt teoriøving som leveres må ha minst 40 % rett besvart. Dette kan være 40 % av oppgavene, 40 % rett på hver av oppgave eller
kombinasjoner av dette, så lenge 40 % totalt sett er rett.
Den første teoriøvingen utføres gruppevis i oppsatte grupper, de 7 siste er individuelle.
Arbeidskrav (AK) 2: Laboratorieøvelser med etterfølgende labrapporter
Studentene oppfordres til å delta på alle 5 labøvelser og levere samtlige labrapporter.
For å oppfylle arbeidskravet må studenten utført alle oppgavene som hører til labøvelsen. Ved uforutsette hendelser kan lablærer gi fritak fra
enkeltoppgaver for de(n) aktuelle studenten(e). Dette må i så fall avklares før laboratoriet forlates.
Det må være minst 4 godkjennbare labrapporter som er levert innen oppgitt frist.
Obligatorisk deltakelse (OD):
Oppmøte på minst 4 labøvelser.
Generelle krav til teoriøvinger og labrapporter:
Teoriøvingene og labrapportene leveres inn på papir uten omslag/innbinding, innen oppgitt frist (dato og klokkeslett) på oppgitt sted.
Teoriøvingene og labrapportene kan være utskrift fra datafil eller håndskrevet med penn/blyant/tusj, eller en kombinasjon av dette.
Arkene til må være stifta sammen (ikke binders), og eventuelle spiralkanter skal være kutta vekk.
Studentens navn skal stå leselig øverst på første side.
Teoriøvinger og labrapporter som ikke er oppfylt i høstsemesteret kan fullføres i vårsemesteret. Godkjenning av labrapporter i vårsemesteret
forutsetter at studenten har godkjent obligatorisk deltakelse for laboratorieøvelser fra høstsemesteret. Det vil ikke være mulig å utføre labøvelser i
vårsemesteret.
Labrapport kan kun leveres for labøvelser der studenten har deltatt.
For å være godkjennbar labrapport, så må den inneholde alt som er etterspurt i labheftet, samt eventuelle utregninger som trengs for å komme
fram til svarene. I tillegg skal rapporten inneholde en kort avslutning der studenten vurderer resultatene og kommenterer eventuelle avvik fra det
som var forventa.
Rapporter som ikke var godkjennbar ved første gangs innlevering kan leveres på nytt én gang, etter oppretting/ tilføyelser sammen med
rappporten etter neste labøvelse. I så fall skal den opprinnelige rapporten leveres på nytt, sammen med et tillegg som korrigerer det som var
beskrevet i opprinnelig rapport, og/eller som inneholder punkter som mangla i den opprinnelige rapporten.

Anbefalte forkunnskaper
Kjemi 1 (2KJ) fra videregående skole. Grunnleggende emner i kjemi repeteres i forkant av KJ104F for studenter uten kjemibakgrunn.

Hjelpemidler til eksamen
Kalkulator Casio fx-82XXX (XXX står for én eller flere bokstaver, men ikke tall)
Periodensystem der Elemente
Molekylbyggesett

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

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering , karakterregel Bokstavkarakterer
Arbeidskrav 1 - Teoriøvinger , teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Arbeidskrav 2 - Laboratorieøvelser med etterfølgende labrapporter, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Skriftlig skoleeksamen, 4 timer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
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Overlappende emner
KJ103Fv1 Kjemi og biofysikk - 5 studiepoeng.
KJ100Fv1 Grunnleggende kjemi - 10 studiepoeng.
MAR2030v1 Vannkjemi og vannbehandling i akvakultur - 5 studiepoeng.
HAV1001v1 Vannkjemi og vannbehandling i akvakultur - 5 studiepoeng.

Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du i Leganto
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Biologisk mangfold I - Invertebrater, planter og
sopp BIO1000
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer
en bærbar datamaskin. Studenter må også ha egen labfrakk i emner med
laboratorieøvelser.
BIOLOGISK MANGFOLD I - INVERTEBRATER, PLANTER OG SOPP BIO1000
Studiepoeng

10,0
Lavere nivå

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Nivå
Type emne

Obligatorisk: Bachelor
i biologi

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Undervisningssemeste
r

Høst 2022

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningsspråk

Engelsk

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

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Kurset gir en innføring i mangfoldet av bl.a. planter, sopp og virvelløse dyr og gir grunnleggende kunnskap om fylogeni og systematikk.
Hovedfokuset i dette kurset er biologien til de viktigste organismegruppene, deres morfologiske egenskaper, fysiologi og evolusjonær betydning.
Disse gruppene inkluderer encellede organismer som ciliater, kiselalger, dinoflagellater, foraminifera og de viktigste flercellede gruppene som alger,
sopp, planter og virvelløse dyr. I tillegg vil tiltak for biologisk mangfold og viktigheten av biologisk mangfold for økosystemdynamikk bli tatt opp i
dette kurset.

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

Kostnader
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin. Studenter må også ha egen labfrakk i
emner med laboratorieøvelser.
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Læringsutbytte
Kunnskap
Kandidaten…
har bred kunnskap om evolusjon og statusen til mangfoldet av virvelløse dyr, planter og sopp
har kunnskap om fylogeni, systematikk og karakteristiske egenskaper til de viktigste organismegruppene
kjenner forskjellige teorier og metoder i forskning om fylogeni og systematikk
kan oppdatere sin kunnskap i biologi om virvelløse dyr, botanikk og mykologi
Ferdigheter
Kandidaten…
Kan anvende faglige kunnskaper og vitenskapelige resultater i studier av biodiversitet og biologisk forskning
Kan vurdere og henvise til akademiske ressurser og framstille dette med hjelp av relevante faglige verktøy og uttrykksformer
Kan reflektere over problemstillinger i biologi og treffe begrunnede valg
Generell kompetanse
Kandidaten…
kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver alene over semesteret og kan formidle problemstillinger muntlig og skriftlig
kan diskutere og utveksle kunnskap og synspunkter med andre med bakgrunn i biologi

Type emne
Obligatorisk: Bachelor i biologi

Undervisningsform
Undervisning ansikt til ansikt.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Undervisningen gis som forelesninger, seminarer, ekskursjoner og feltkurs.

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

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

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Mappe , teller 40/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
Skriftlig skoleeksamen, 4 timer, teller 60/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du i Leganto
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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

1. studieår

Nivå
Type emne

Obligatorisk for:
Bachelor i biologi

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Undervisningssemeste
r

Vår 2023

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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Biokjemi og cellebiologi BI132F
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer
en bærbar datamaskin.
Studenten må ha egen labfrakk.
BIOKJEMI OG CELLEBIOLOGI BI132F
Studiepoeng

10,0

Nivå

Lavere nivå

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Type emne

Obligatorisk:
Bachelor i biologi
Joint Bachelor Degree
in Animal Science

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningssemeste
r

Vår 2023

Undervisningsspråk

Engelsk

Monica Fengsrud Brinchmann
Emneansvarlig
Professor
+47 75 51 78 67
monica.f.brinchmann@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Biokjemi: Biologiske makromolekylers struktur. Respirasjon, fermentering og hovedtrekk i fotosyntese. Cellebiologi: Cellers membraner og
intracellulære strukturer (organeller), om cellen som den minste levende enhet. Mitose, meiose og cellesyklus, Signalveier. Replikasjon, transkripsjon
og translasjon.

Forkunnskapskrav
Opptak til emnet følger opptakskravet i studieprogrammet bachelor i biologi og animal science.

Kostnader
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.
Studenten må ha egen labfrakk.
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Læringsutbytte
Kunnskap
Studenten:
Har bred kunnskap om begrepet celler som den minste levende enhet, deres struktur og funksjon.
Har kunnskap om grunnleggende biokjemi, med hovedvekt på respirasjon og biologiske makromolekyler.
Kjenner til grunnleggende forskningsfelt innen feltene cellebiologi og biokjemi.
Kan oppdatere sin kunnskap innenfor cellebiologi og biokjemi.
Ferdigheter
Studenten:
Kan anvende relevant teoretisk kunnskap til utførelsen av enkle laboratorieoppgaver.
Kan vitenskapelig rapportere ved bruk av riktig cellebiologi og biokjemisk terminologi, resultatene fra grunnleggende cellebiologiske
eksperimenter.
Kan samle inn og bruke relevant publisert informasjon for tolkningen av observasjoner innhentet fra cellebiologiske eksperimenter.
Kan reflektere over sin observasjoner innhentet etter å ha utført grunnleggende cellebiologiske teknikker.
Generell kompetanse
Studenten:
Har kunnskap og forståelse om risikoen ved arbeid i en cellebiologi laboratorium.
Kan kommunisere resultater og teorier skriftlig.
Kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser innenfor områdene cellebiologi og biokjemi.

Type emne
Obligatorisk:
Bachelor i biologi
Joint Bachelor Degree in Animal Science

Undervisningsform
Ansikt-til-ansikt-undervisning.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
60 timer fordelt på forelesninger, gruppediskusjoner og labøvelser. 4 timer fordelt på forelesninger og gruppediskusjoner hver uke i ca 13 uker 3
ganger ca 4 timer labøvelser.

Anbefalte forkunnskaper
KJ100F Grunnleggende kjemi eller tilsvarende

Emneevaluering
Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Obligatorisk deltakelse - lab, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Arbeidskrav - innleveringer, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Skriftlig skoleeksamen, 4 timer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
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Overlappende emner
BI115F-2v1 Cellebiologi - 5 studiepoeng.
BI115F-001v1 Cellebiologi - skoleeksamen - 5 studiepoeng.
BI116F-001v1 Innføring i kjemi og cellebiologi - Kjemi labøvelser - 2 studiepoeng.
BI124Fv1 Cellebiologi og biokjemi - 10 studiepoeng.
BI146Fv1 Cellebiologi for dyrepleiere - 10 studiepoeng.
BI136Fv1 Innføring i cellebiologi - 10 studiepoeng.
MAR2034v1 Cellebiologi - 5 studiepoeng.
BIO1002v1 Cellebiologi - 5 studiepoeng.
BI115F-002v1 Cellebiologi - labøvelser - 2 studiepoeng.
BI116F-002v1 Innføring i kjemi og cellebiologi - Kjemi skoleeksamen - 3 studiepoeng.
BI116F-003v1 Innføring i kjemi og cellebiologi, Cellebiologi, labøvelser - 1 studiepoeng.
BI116F-004v1 Innføring i kjemi og cellebiologi - Cellebiologi skoleeksamen - 4 studiepoeng.
BI134Fv1 Innføring i cellebiologi og fiskefysiologi - 10 studiepoeng.

Pensumlitteratur
Pensum kommer i Leganto
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Genetikk og evolusjon BI122F
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer
en bærbar datamaskin.
GENETIKK OG EVOLUSJON BI122F
Studiepoeng

10,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk: Bachelor
i biologi Joint Bachelor
Degree in Animal
Science.
Valgemne: Bachelor i
dyrepleie.

Undervisningssemeste
r

Vår 2023

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningsspråk

Engelsk

Jarle Tryti Nordeide
Emneansvarlig
Professor
+47 75 51 73 31
jarle.t.nordeide@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet omhandler følgende tema:
Sex og livssyklus. Mendels lære om arv. Former for dominans. Kromosom. DNA, RNA. Hardy-Weinberg. Populasjonsgenetikk. DNA-teknologi.
Evolusjon av genom. Darwin og historikk, naturlig seleksjon og evolusjon, mikro- og makro-evolusjon.
Laboratorieøvingar: blodtyping og mono-, dihybrid, kjønnsbunden arv og genkartlegging vha kryssing av digitale bananfluer.

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

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

Læringsutbytte
Kunnskap Kandidaten:
Har bred kunnskap på et grunnleggende nivå, om emner, teorier, prosesser, redskaper og metoder innen fagområdet genetikk og evolusjon av ville
og domestiserte organismer.
Har kunnskap om historisk utvikling og tradisjoner innen fagområdet genetikk og evolusjon, og fagets plass i historien og samfunnet.
Kan oppdatere sin kunnskap innen fagområdet genetikk og evolusjon.
Ferdigheter Kandidaten:
Kan forklare og reflektere over aspekter innenfor genetikk og evolusjon på et grunnleggende nivå.
Kan forklare og reflektere over de viktigste teorier innen historien til fagområdet genetikk og evolusjon.
Kan kritisk analysere ulike informasjonskilder i genetikk og evolusjon.
Kjenner til redskaper, teknikker og uttrykksformer som gjør det mulig å kommunisere med andre med en bakgrunn innen Genetikk og Evolusjon.
Generell kompetanse Kandidaten:
Kan utveksle meninger med medstudenter og jobbe alene eller som deltaker i en gruppe.
Kjenner til moderne vitenskapelig forskning innen genetikk og evolusjon.
Kan adressere og løse faglige problemer som involverer genetikk og evolusjon.
Kan kommunisere teorier og meninger innenfor genetikk og evolusjon, både skriftlig og muntlig.
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Type emne
Obligatorisk: Bachelor i biologi Joint Bachelor Degree in Animal Science.
Valgemne: Bachelor i dyrepleie.

Undervisningsform
Ansikt-til-ansikt-undervisning.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesingar, kollokvier og obligatorisk lab-kurs.

Anbefalte forkunnskaper
Emnet må takast samtidig med BI132F biokjemi og cellebiologi eller tilsvarande, dersom du ikkje har forkunnskap tilsvarande BI132F biokjemi og
cellebiologi, BI146F Cellebiologi for dyrepleiere eller annet cellebiologiemne fra før.
I tillegg anbefales det at du har BIO1000 og/eller BIO1001 eller tilsvarande.

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

Eksamensbeskrivelse
Vurderinga av kurset består av to arbeidskrav og en skriftlig skoleeksamen.
Eksamen vil være på PC. Studenten tar med egen PC.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Arbeidskrav - øvelser i Labster, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Skriftlig skoleeksamen, 3 timer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Overlappende emner
BI122F-001v1 Genetikk og evolusjon - skriftlig skoleeksamen - 7 studiepoeng.
BI122F-002v1 Genetikk og evolusjon - mappe - 3 studiepoeng.
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Økologi BI123F
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
ØKOLOGI BI123F
Studiepoeng

10,0
Lavere nivå

Hvilket år i
studieprogrammet

2. studieår

Nivå
Type emne

Obligatorisk: Bachelor
i biologi

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Undervisningssemeste
r

Høst 2023

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningsspråk

Engelsk

Galice Guillaume Hoarau
Emneansvarlig
Professor
+47 75 51 74 97
galice.g.hoarau@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet gir en innføring i generelle økologiske prinsipper, i norsk og nordnorsk kystøkologi, samt i økologiske problemstillinger ved global
oppvarming.

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

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte
KunnskapStudenten skal ha kunnskap og forståelse av:
Viktige økologiske prosesser
Interaksjoner mellom organismer og deres miljø
Viktige økologiske og miljømessige utfordringer for samfunnet
FerdigheterStudenten skal:
grunnleggende metoder for økologisk forskning (feltarbeid og dadaanalyse)
gi en kort muntlig presentasjon om økologiske tema
Generell kompetanseStudenten skal:
utvikle forståelse foromfanget av moderne vitenskapelige undersøkelser innenfor økologifaget
Kunne kommunisere sentrale kunnskaper som teorier, tema og utfordringer innenfor økologifaget; bade skriftlig og muntlig
Kunne redegjøre for forståelse av menneskelig påvirkning på naturlige populasjoner og økosystem, inkludert habitatendringer, forurensning,
utnyttelse og konservering

Type emne
Obligatorisk: Bachelor i biologi

Undervisningsform
Ansikt-til-ansikt-undervisning.
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Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesinger, labøvelser (obligatorisk) og feltkurs (obligatorisk).

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

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Muntlig eksamen, teller 20/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
Skriftlig skoleeksamen, 4 timer, teller 80/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Overlappende emner
BI131Fv1 Økologi med jord- og plantekunnskap - 8 studiepoeng.
BI115F-001v1 Cellebiologi - skoleeksamen - 5 studiepoeng.
BI133Fv1 Økologi og biodiversitet - 5 studiepoeng.

Pensumlitteratur
Campbell, N.A. & Reece, J.B. (2008) Biology, Pearson, San Francisco (9 utg.), cap. 52-56
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Biologisk mangfold II - Vertebrater BIO1001
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer
en bærbar datamaskin. Studenter må også ha egen labfrakk i emner med
laboratorieøvelser.
BIOLOGISK MANGFOLD II - VERTEBRATER BIO1001
Studiepoeng

10,0
Lavere nivå

Hvilket år i
studieprogrammet

2. studieår

Nivå
Type emne

Obligatorisk: Bachelor
i biologi

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Undervisningssemeste
r

Høst 2023

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningsspråk

Engelsk

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

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet omhandler zoologien til avanserte virlvelløse dyr og virveldyr. Kurset tar en sammenlignende tilnærming til studiet av disse gruppene av dyr,
og strukturen og funksjonen til deres organsystemer.
Kurset gjennomgår og beskriver de viktigste virveldyrgruppene; fisk, amfibier, krypdyr, fugler og pattedyr, med vekt på deres form og funksjon,
evolusjon, tilpasninger og mangfold.
Emnet inkluderer også evolusjon og komparativ fysiologi av respiratoriske, sirkulasjons- og osmoregulatoriske systemer; termoregulering og
sanseorganer; koevolusjon av verter og parasitter/patogener.
Forelesningene suppleres med praktiske øvelser designet for å lære en rekke ferdigheter som inkluderer mikroskopi, analyse og tolkning av data,
disseksjon (av en fisk) og gruppeprosjektarbeid som inkluderer rapportskriving og presentasjonsevner.

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

Kostnader
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin. Studenter må også ha egen labfrakk i
emner med laboratorieøvelser.
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Læringsutbytte
Kunnskap Studenten:
har bred kunnskap om evolusjon og statusen til mangfoldet av avanserte virvelløse dyr og virveldyr
har kunnskap om fylogeni, systematikk og karakteristisk egenskaper av det viktigste organismegruppene
kjenner forskjellige teorier og metoder i forskning om fylogeni og systematikk
kan oppdatere sin kunnskap i biologi av avanserte virvelløse dyr og virveldyr
Ferdigheter Studenten:
kan anvende faglige kunnskaper og vitenskapelige resultater i studier av biodiversitet og biologisk forskning
kan vurdere og henvise til akademisk ressurser og framstille dette med hjelp av relevante faglig verktøy og uttrykksformer
kan reflektere over problemstillinger i biologi av avanserte virvelløse dyr og virveldyr og treffe begrunnede valg
skal utvikle ferdigheter til observasjon, tolkning og registrering av biologisk materiale
kan dissekere et virveldyr og identifisere de indre organene og definere hvordan disse endres med evolusjonær kompleksitet
Generell kompetanse Studenten:
kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver alene over semesteret og kan formidle problemstillinger muntlig og skriftlig
kan diskutere og utveksle kunnskap og synspunkter med andre med bakgrunn i biologi

Type emne
Obligatorisk: Bachelor i biologi

Undervisningsform
Undervisning ansikt til ansikt.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Campusbasert undervisning samt diskusjoner, seminarer og laboratorieøvelser.

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

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

Vurderingsordning
Samlet karakter, karakterregel Bokstavkarakterer
Oppgave, teller 10/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
Oppgave 2, teller 10/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
Skriftlig skoleeksamen, 4 timer, teller 80/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Pensumlitteratur
Campbell, Reece, Urry, Cain, Wasserman, Minorsky, Jackson (2011) Biology, s. 582 - 781 (kap. 26 - 34). Pearson, San Francisco (9 utg.) Gaston, Spicer
(2004) Biodiversity: An Introduction. Blackwell Science Ltd. 208 pps. (2 utg.)
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Molekylær cellebiologi BI210F
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
MOLEKYLÆR CELLEBIOLOGI BI210F
Studiepoeng

10,0

Nivå

Lavere nivå

Hvilket år i
studieprogrammet

2. studieår

Type emne

Obligatorisk: Bachelor
in Animal Science og
Bachelor i biologi
Master i biovitenskap:
Valgemne

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningssemeste
r

Høst 2023

Undervisningsspråk

Engelsk

Søknadsfrist

Igor Szczepan Babiak
Emneansvarlig
Professor
+47 75 51 79 22
igor.s.babiak@nord.no

Beskrivelse av emnet
Emnet tar opp eukaryot cellebiologi med utgangspunkt i moderne molekylærbiologi. Laboratoriekurset gir en innføring i PCR-teknologi.

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

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte
Kunnskap Studenten:
Har bred kunnskap om struktur og funksjon av celler på et molekylært og organellenivå.
Kjenner til grunnleggende forskningsfelt i cellebiologi, utvalgte verktøy og metoder for å studere celler.
Kan oppdatere sin kunnskap innenfor molekylær cellebiologi.
Ferdigheter Studenten:
Kan anvende relevant teoretisk kunnskap til utførelsen av enkle laboratorieoppgaver.
Kan rapportere vitenskapelig ved bruk av riktig molekylær cellebiologi terminologi, resultatene fra grunnleggende molekylærbiologiske teknikker.
Kan samle inn og bruke relevant publisert informasjon for tolkningen av observasjoner innhentet fra molekylære cellebiologiske eksperimenter.
Kan reflektere over sine observasjoner innhentet etter å ha utført grunnleggende molekylære cellebiologiske teknikker.
Generell kompetanse Studenten:
Har kunnskap og forståelse om risikoen ved å arbeidere i et molekylær cellebiologi laboratorium.
Kan kommunisere resultater og teorier skriftlig.
Kan utveksle meninger med medstudenter ogr jobbe alene eller som deltaker i en gruppe.
Kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser innen molekylær cellebiologi.

Type emne
Obligatorisk: Bachelor in Animal Science og Bachelor i biologi
Master i biovitenskap: Valgemne
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Undervisningsform
Undervisning ansikt til ansikt. Forelesninger kan tilbys via internett (Zoom).

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Emnet tar opp eukaryot cellebiologi med utgangspunkt i moderne molekylærbiologi. Sentrale tema er:
Lagring og uttrykk av genetisk informasjon
Struktur og funksjon av cellulære membransystemer
Cellulære interaksjoner og ekstracellulær matriks
Cytoskjelett og cellulær bevegelse
Cellesyklus
Cellesignalering
Laboratoriekurset gir en innføring i PCR-teknologi
Forelesninger: 32 t
Repetitoria: 6 t
Laboratorieøvelse: 4 t

Anbefalte forkunnskaper
Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende BI132F Cellebiologi og biokjemi.

Emneevaluering
Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering , karakterregel Bokstavkarakterer
Mappeevaluering - 2 labrapporter, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Bestått/ Ikke bestått .
Må være bestått før fremstilling til Skriftlig skoleeksamen.
Skriftlig skoleeksamen, 4 timer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Overlappende emner
BI210F-002v1 Molekylær cellebiologi - 2 studiepoeng.
BI210F-001v1 Molekylær cellebiologi - 8 studiepoeng.

Pensumlitteratur
Pensum kommer i Leganto
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Zoofysiologi BI105F
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
ZOOFYSIOLOGI BI105F
Studiepoeng

10,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk: Bachelor
i biologi og Bachelor i
animal science

Undervisningssemeste
r

Vår 2024

Hvilket år i
studieprogrammet

2. studieår

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningsspråk

Engelsk

Hetron Mweemba Munang'andu
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
+4775517055
hetron.m.munangandu@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet inneholder følgende tema:
Grunnleggende fysiologiske prinsipper rundt dyrenes form og funksjon (vertebrater og invertebrater), transport av oppløste stoffer og vann.
Intern transport tilknyttet respirasjon, sirkulasjon, oksygen og CO2.
Vann, salt og ekskresjon, inkludert osmoregulering.
Mat, energi og temperatur, inkludert ernæring, fôring, fordøyelse, metabolisme og termoregulering.
Integrerte systemer som sensoriske prosesser, endokrin og nevroendokrin fysiologi.
Bevegelse og muskler, inkludert grunnleggende mekanisme og struktur.

Forkunnskapskrav
Opptak til emnet følger opptakskravet i studieprogrammene bachelor i biologi og joint bachelor in animal science.

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte
Kunnskap
Studenten skal:
Ha kunnskap om grunnleggende struktur og fysiologi for ulike dyregrupper og nivå av organisering, fra gener til organisme, innenfor et økologisk
perspektiv.
Ha kunnskap om de viktigste fysiologiske prosesser og mekanismer i dyr, eksempelvis osmoregulering, metabolisme, termoregulering,
sirkulasjon, respirasjon, reproduksjon, og fordøyelse.
Kunne oppdatere sin kunnskap innenfor dyrefysiologi.
Ferdigheter Studenten:
Kan på en vitenskapelig måte rapportere resultatene fra grunnleggende fysiologiske eksperimenter ved bruk av riktig fagterminologi.
Kan samle inn og bruke relevant publisert informasjon for tolkning av observasjoner innhentet fra laboratoriearbeid.
Kan reflektere over sin observasjoner innhentet fra gjennomføring av grunnleggende fysiologiske teknikker.
Generell kompetanse Studenten:
Kjenner til og forstår risiko og etiske problemstillinger ved arbeid på et fysiologisk laboratorium.
Kan skriftlig formidle resultater og teori.
Kan utveksle meninger med medstudenter og jobbe alene eller som deltaker i en gruppe.
Kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser innenfor dyrefysiologi.
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Type emne
Obligatorisk: Bachelor i biologi og Bachelor i animal science

Undervisningsform
Ansikt-til-ansikt og digitalt.

Les mer
om personvern vedog
Nord
universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet.
Læringsaktiviteter
undervisningsmetoder
Ukentlige forelesninger med tilhørende gruppearbeid, multiple choice tester, og laboratoriøvelser.
To arbeidskrav må godkjennes:
Arbeidskrav 1 (AK1)
2 multiple choice tester, hver med krav til 95% riktige svar for godkjenning (= for å kunne levere inn).
Ubegrenset antall forsøk til gjennomføring.
Arbeidskrav 2 (AK2)
Godkjenning krever deltakelse på 2 av 3 laboratorieøvelser, inkludert innlevering av tilhørende rapport med riktig struktur, samt besvarelse av alle
spørsmål og elementer oppgitt i labmanual.
Minimum 1 av 3 laboratorieøvelser vil gjennomføres som digital simulering i Labster.

Emneevaluering
Studieprogram og emner evalueres årlig av studentene gjennom midtveisevaluering (emner) og sluttevaluering (program). Evalueringene inngår som
en del av universitetets kvalitets sikringssystem.

Eksamensbeskrivelse
Sammensatt vurdering bestående av to arbeidskrav og en individuell skriftlig skoleeksamen.
De to arbeidskravene, som tidligere beskrevet under læringsaktivitet og undervisningsmetode, må være godkjent for å få samlet karakter i emnet.
Individuell skriftlig skoleeksamen: Varighet 5 timer, teller 100% av samlet karakter, bokstavkarakter A-F.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Arbeidskrav 1, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Arbeidskrav 2 , teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Skriftlig skoleeksamen, 5 timer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Overlappende emner
BI105F-007v1 Zoofysiologi - 6 studiepoeng.
BI105F-008v1 Zoofysiologi - 4 studiepoeng.
AK223Fv1 Oppdrett av laksefisk - 5 studiepoeng.

Pensumlitteratur
Pensum kommer i Leganto
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Marinbiologi BI206F
Semesteravgift og pensumlitteratur, samt egenandel på maks. NOK 3 000,- til
feltarbeid/ ekskursjoner.
MARINBIOLOGI BI206F
Studiepoeng

10,0
Lavere nivå

Hvilket år i
studieprogrammet

2. studieår

Nivå
Type emne

Obligatorisk: Bachelor
i biologi

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Undervisningssemeste
r

Vår 2024

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningsspråk

Engelsk

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

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Kurset er en innføring marine biologiske prosesser, systemer og trusler med vekt på nordlige farvann. Studentene introduseres til vanlige arter i
regionen og grunnleggende felt- og laboratoriearbeid.

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

Kostnader
Semesteravgift og pensumlitteratur, samt egenandel på maks. NOK 3 000,- til feltarbeid/ ekskursjoner.

Læringsutbytte
Kunnskap Kandidaten skal:
Ha bred kunnskap om grunnleggende teorier for prosesser knyttet til biologisk produksjon og energiflyt i havet
Kunne identifisere ulike økosystemer og redegjøre for de viktige biologiske prosesser i disse
Kjenne til grunnleggende metoder og trekk ved forskning innenfor emnet
Kjenne til sentrale forskningsresultater i emnet
Ferdigheter Kandidaten skal:
Kunne anvende faglige kunnskaper i feltstudier
Evne å oppdatere sin faglige kunnskap innen emnet
Kunne reflektere over problemstillinger på faglig grunnlag
Generell kompetanse Kandidaten skal:
Ha innsikt i relevante faglige problemstillinger
Ha grunnleggende økologisk innsikt i nordlige økosystem
Kunne utveksle kunnskap og synspunkter med andre innenfor fagfeltet

Type emne
Obligatorisk: Bachelor i biologi
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Undervisningsform
Ansikt-til-ansikt-undervisning.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
· Forelesninger og seminar (totalt ca 60 h)
· Lab- og feltarbeid
· ca 10 dager med feltkurs i april og mai

Anbefalte forkunnskaper
BI125F Biodiversitet, BI123F Økologi eller lignende.

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

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Oppgave, teller 40/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
Skriftlig skoleeksamen, 5 timer, teller 60/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Overlappende emner
BI206F-001v1 Marinbiologi - muntlig - 8 studiepoeng.
BI206F-002v1 Marinbiologi - innleveringsoppgave - 2 studiepoeng.

Pensumlitteratur
Kaiser et al. (2011) Marine Ecology: Processes, systems, and impacts (2nd ed). Oxford University Press, Oxford.
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Vitenskapelige metoder BI224F
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer
en bærbar datamaskin. Studenter må også ha egen labfrakk i emner med
laboratorieøvelser.
VITENSKAPELIGE METODER BI224F
Studiepoeng

10,0
Lavere nivå

Hvilket år i
studieprogrammet

2. studieår

Nivå
Type emne

Obligatorisk: Bachelor
i biologi

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Undervisningssemeste
r

Vår 2024

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningsspråk

Engelsk

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

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet fokuserer på grunnleggende forståelse av vitenskapelig metodikk i biologifaget fra hypoteseformulering, datainnsamling og statistisk
dataanalyse til presentasjon av vitenskapelige resultater.

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

Kostnader
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin. Studenter må også ha egen labfrakk i
emner med laboratorieøvelser.

Læringsutbytte
Kunnskap Kandidaten vil:
Ha grunnleggende kunnskap om sentrale teorier og metoder for vitenskapelige undersøkelser
Ha kunnskap om grunnleggende dataanalyse
Ha forståelse for etiske utfordringer involvert i vitenskapelig analyse
Ferdigheter Kandidaten vil:
Være i stand til å finne, vurdere og referere til vitenskapelig informasjon fra et specter av kilder og gjøre begrunnede vurderinger
Være i stand til å reflektere over egen akademisk utførelse samt å justere denne under veiledning
Generell kompetanse Kandidaten vil:
Demonstrere forståelse for sentrale aspekter ved vitenskapelig forskning
Være i stand til å kommunisere biologisk kunnskap som teorier, forskningsspørsmål og resultater muntlig og skriftlig

Type emne
Obligatorisk: Bachelor i biologi
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Undervisningsform
Undervisning ansikt til ansikt.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Sentralt i undervisningsopplegget er flere studentprosjekter hvor et spekter av vitenskapelige metoder utføres av studentene basert på egne data.
Grunnleggende dataanalyse gjennomgås på datalab ved bruk av analyseverktøyet R.
Forelesninger, seminarer, veiledet studentprosjekt, lab.

Anbefalte forkunnskaper
MA116F Matematikk/statistikk for biologer eller tilsvarende.

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

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

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Arbeidskrav , teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Oppgave, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Overlappende emner
BI135Fv1 Biostatistikk - 5 studiepoeng.

Pensumlitteratur
Bernard C, Gilbert F, McGregor P (2011) Asking Questions in Biology (4th ed.) 250p. Benjamin Cummings.
I tillegg: Litteratur tilpasset studentprosjektene. Avklares etter kursstart.
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Genomikk og bioinformatikk BI229F
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
GENOMIKK OG BIOINFORMATIKK BI229F
Studiepoeng

10,0
Lavere nivå

Hvilket år i
studieprogrammet

3. studieår

Nivå
Type emne

Valgemne for bachelor
i biologi.

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Undervisningssemeste
r

Høst 2024

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningsspråk

Engelsk

Joost Andre M Raeymaekers
Emneansvarlig
Faggruppeleder
+47 75 51 78 46
joost.raeymaekers@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Genomikk er en tverrfaglig vitenskapsdisiplin som bygger på genetikk, molekylær biologi og evolusjonær biologi. Genomikk innebærer studier av
genomers og DNA sekvensers sturktur, funksjon, evolusjon, mapping og redigering/endring.
Bioinformatikk anvender informatikk, datavitenskap, statistikk og matematikk på biologiske problemstillinger. De viktigste forskningstema innen
bioinformatikk er koblet til evolusjonsmodellering, gensekvensers justering, ansamling av genomer, prediksjon av proteinstrukturer og interaksjoner,
samt prediksjon av genuttrykk.

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

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte
Etter bestått eksamen i dette emnet vil studenten være i stand til:
Kunnskap:
Ha bred kunnskap om tema, teorier, prosesser, verktøy og metoder som brukes i genomikk og bioinformatikk.
Ha grunnleggende kunnskaper om hvordan bioinformatiske verktøy kan bygges for å utforske problemstillinger innen genetikk, molekylær biologi
og evolusjonær biologi.
Ferdigheter:
Være i stand til å forklare aspekter innen genomikk og bioinformatikk på et grunnleggende nivå.
Være i stand til å forklare de viktigste teoriene innenfor analyse av genomiske data, og hvordan biologisk informasjon er kodet og tolket innen
genomet.
Generell kompetanse:
Være i stand til å utveksle synspunkter og erfaringer med andre biologer og bidra til utviklingen av "beste praksis".
Utvikle forståelse for moderne vitenskapelig forskning innen genomikk og bioinformatikk.

Type emne
Valgemne for bachelor i biologi.
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Undervisningsform
Ansikt-til-ansikt

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesninger, øvinger, presentasjoner, seminar, innleveringsoppgaver.

Anbefalte forkunnskaper
BI122F Genetikk og evolusjon
BI132F Biokjemi og cellebiologi
KJ104 Grunnleggende kjemi og miljøkjemi
MA116F Matematikk for biologer
(eller tilsvarende)

Hjelpemidler til eksamen
Laptop, blyant, penn, linjal, enkel kalkulator og tospråklige ordbøker. Ingen bruk av internett utenom Inspera.

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

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Arbeidskrav - presentasjon, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Oppgave, teller 30/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
Skriftlig skoleeksamen, 4 timer, teller 70/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Pensumlitteratur
Xiong J (2006). Essential Bioinformatics. Cambridge University Press. ISBN 0521600820.
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Oseanografi BI222F
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
OSEANOGRAFI BI222F
Studiepoeng

10,0
Lavere nivå

Hvilket år i
studieprogrammet

3. studieår

Nivå
Type emne

Valgemne: Bachelor i
biologi

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Undervisningssemeste
r

Høst 2024

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningsspråk

Engelsk

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

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Organismer som lever i havet, er i stor grad avhengige av og må tilpasse seg fysiske prosesser i havet. Det eksisterer derimot mange kilder som
beskriver ‘lettvinte sannheter’ om havet som fysisk miljø. Dette emnet tar sikte på å avsløre disse og gi studenten forståelse for de fysiske prosessene
som påvirker livet i havet. Emnet gir innblikk i havbassengenes morfologi. Ferskvann og sjøvanns fysiske og kjemiske egenskaper. Grunnleggende
prinsipper for forklaring av atmosfæriske forhold, klima, vinddrevne og termohaline havstrømmer, bølger og tidevann.

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

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte
Kunnskap
Når du har fullført dette emnet, skal du ha kunnskap og forståelse for:
havet som miljø for levende organismer
fysiske prosesser i havet
havsirkulasjon og kreftene som styrer den
Ferdigheter
Etter å ha fullført dette emnet skal du kunne:
definere og bruke sentrale begreper i grunnleggende fysisk oseanografi
anvende grunnleggende fysisk kunnskap til å forklare sentrale problemstillinger omkring sjøvann som miljø for levende organismer
Generell kompetanse
Når du har fullført dette emnet skal du kunne:
analysere fagstoff fra et bredt spekter av kilder innenfor dette fagfeltet
vise samarbeidsevne og evne til kritisk tenking i et tverrfaglig miljø
overføre og bruke relevante ferdigheter i en fremtidig arbeidssituasjon

Type emne
Valgemne: Bachelor i biologi
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Undervisningsform
Ansikt-til-ansiktundervisning.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesninger og seminar (48 timer fordelt på 4 timer i uken i 12 uker). Feltarbeid: 1 dag.

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

Emneevaluering
Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem.

Vurderingsordning
Skriftlig skoleeksamen, 5 timer, karakterregel Bokstavkarakterer

Overlappende emner
FI103Fv1 Oseanografi - 5 studiepoeng.

Pensumlitteratur
Talley, Pickard, Emery and Swift: Descriptive Physical Oceanography, 6th Edition. An Introduction. Academic press, ISBN 9780750645522.

Side 36 av 73

Akvakultur AK122F
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.
AKVAKULTUR AK122F
Studiepoeng

10,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk for Joint
Bachelor Degree in
Animal Science

Undervisningssemeste
r

Høst 2024

Hvilket år i
studieprogrammet

3. studieår

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningsspråk

Engelsk

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

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet fokuserer hovedsakelig på oppdrett av typiske fiskearter fra Nord-atlanteren, spesielt laks, kveite, torsk og rensefisk. Miljørelaterte og etiske
spørsmål, fremtidsrettete teknologier samt status og utfordringer ved akvakulturnæringen vil også være en del av emnet.

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

Kostnader
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin med headset og kamera. Studentene må
kjøpe egen laboratoriefrakk til bruk i emner med laboratorieøvelser.

Læringsutbytte
Når emnet er gjennomført skal studenten:
Kunnskap: Studenten skal
Ha oversikt om fiskens tilpasning til livet i akvatiskmiljøet
Kunne vise grunnleggende kunnskap om vannkvalitet og behandlingsmetoder og dets betydning i produksjon.
Ha oversikt over norsk oppdrettsnæringen historie, organisasjon, lovgivning, produksjonsvolum.
Skal ha bred kunnskap om de generelle prinsippene vedrørende oppdrett inkludert fiskehelse av laks, kveite, torsk og rensefisk.
Ha grunnleggende kunnskap om produksjonsprotokoller av levende fôr og dens betydning for yngelproduksjon.
Ha innsikt i velferdsaspektet i akvakulturproduksjon, bærekraft og hovedfaktorene som påvirker sjømatkvalitet.
Kjenne til forskningsarbeid og utfordringer.
Ferdigheter:
Studenten skal
Beherske prinsippene som brukes i oppdrett av fisk fra egg til høsting.
Kunne beherske relevante teknikker på teoretisk nivå.
Ha evne til å tilegne seg oppdatert kunnskap i fagområde.
Generell kompetanse:
Studenten skal
Kunne formidle sentrale problemstillinger både skriftlig og muntlig
Være i stand til å diskutere ulike utfordringer i havbruksnæringen, slik som velferd og bærekraft.
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Type emne
Obligatorisk for Joint Bachelor Degree in Animal Science

Undervisningsform
Ansikt-til-ansikt.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesninger, lab-arbeid, ekskursjoner.

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

Emneevaluering
Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem.

Vurderingsordning
Skriftlig skoleeksamen, 5 timer, karakterregel Bokstavkarakterer
Obligatorisk deltakelse - laboratorium og ekskursjon, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.

Pensumlitteratur
Undervisningsmateriale lastes opp i Canvas.
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Bærekraft i praksis ECO2009
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer
en bærbar datamaskin.
BÆREKRAFT I PRAKSIS ECO2009
Studiepoeng

10,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Valgemne

Undervisningssemeste
r

Høst 2024

Hvilket år i
studieprogrammet

3. studieår

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Handelshøgskolen

Undervisningsspråk

Engelsk

Søknadsfrist

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.
Mer informasjon om enkeltemneopptak og frister

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

Type emne
Valgemne

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Obligatorisk deltakelse 80%, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Mappe - refleksjonsnotat ind. og en gruppeinnlev., teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Pensumlitteratur
Pensum finnes i Leganto.
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Akvatisk mikrobiologi BIO2001
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer
en bærbar datamaskin med webkamera og headset. Studenter må også ha egen
labfrakk i emner med laboratorieøvelser.
AKVATISK MIKROBIOLOGI BIO2001
Studiepoeng

10,0

Nivå

Lavere nivå

Hvilket år i
studieprogrammet

3. studieår

Type emne

Valgemne for Bachelor
i biologi og studenter
på utvekslingsopphold
ved Nord universitet.

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningssemeste
r

Høst 2024

Undervisningsspråk

Engelsk

Christopher Jonathan Hulatt
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
+47 75 51 73 86
christopher.j.hulatt@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet dekker akvatiske mikrober, deres unike metaboliske funksjon, og deres rolle i storskala biogeokjemiske prosesser. Emnet beskriver aktuelle
metoder for å studere akvatiske mikrober, og deres potensial i bioremediering. Studentene blir introdusert for eksisterende og framtidige
perspektiver om mikrober under påvirkning av klima- og miljømessige endringer.

Forkunnskapskrav
Emnet er primært for studenter i Bachelor i biologi, studenter på utveksling til Nord universitet innen biologi og/ eller masterstudenter innen
biovitenskap. Emnet forutsetter at du har grunnleggende kunnskaper i kjemi og cellebiologi. Emnet går på campus i Bodø, med deltakelse i praktisk
arbeid som en del av vurderingen.

Kostnader
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin med webkamera og headset. Studenter må
også ha egen labfrakk i emner med laboratorieøvelser.
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Læringsutbytte
Kunnskap
Studenten:
Har tilegnet seg bred kunnskap om mangfoldet av akvatiske mikrober, deres unike livshistorier og den viktige rollen de spiller i akvatiske systemer.
Er kjent med nyere forskning og vitenskapelige metoder, inkludert å oppdage og studere akvatiske mikrober, både i naturen og i et laboratorium.
Kan selvstendig oppdatere egen kunnskap innen fagfeltet.
Har kunnskap om akvatiske mikrobers nåværende og framtidige betydning for samfunnet.
Ferdigheter:
Studenten:
Kan benytte etablert akademisk kunnskap og moderne forskning for å løse praktiske og teoretiske problemer innen akvatisk mikrobiologi og
foreta velbegrunnede valg.
Kan evaluere egne akademisk prestasjoner, og forbedre dem med veiledning.
Kan finne, evaluere og integrere akademisk kunnskap om akvatisk mikrobiologi, og kommunisere kunnskapen på en forståelig måte.
Mestre vitenskapelig forskning og kommunisere det til medstudenter.
Generell kunnskap:
Studenten:
Kan planlegge og gjennomføre varierte oppgaver og prosjekter, alene eller i grupper, og i tråd med etiske retningslinjer og prinsipper.
Kan kommunisere relevant akademisk fagstoff som f.eks. teorier, problemer og løsninger, både skriftlig og muntlig.
Kan utveksle velbegrunnede meninger og erfaringer med andre, og dermed bidra til utviklingen av god praksis
Er kjent med nytenkning og innovasjonsprosesser innen akvatisk mikrobiologi.

Type emne
Valgemne for Bachelor i biologi og studenter på utvekslingsopphold ved Nord universitet.

Anbefalte forkunnskaper
BI104F Grunnleggende kjemi og miljøkjemi eller tilsvarende.
og
BI132F Biokjemi og cellebiologi, BI210F Molekylær cellebiologi eller tilsvarende.

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 - lab, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Oppgave - gruppeoppgave lab, teller 30/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
Skriftlig skoleeksamen, 4 timer, teller 70/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
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Bacheloroppgave i biologi BI219F
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
BACHELOROPPGAVE I BIOLOGI BI219F
Studiepoeng

10,0

Nivå

Lavere nivå

Hvilket år i
studieprogrammet

3. studieår

Type emne

Valgemne: Bachelor i
biologi.
Høst eller
vårsemester.

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningssemeste
r

Høst 2024

Undervisningsspråk

Engelsk

Igor Szczepan Babiak
Emneansvarlig
Professor
+47 75 51 79 22
igor.s.babiak@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Bacheloroppgaven er en veiledet selvstendig oppgave. Oppgaven skrives i løpet av ett semester (normalt vårsemesteret, men bacheloroppgaven kan
også legges til høstsemesteret).
Innenfor studiets faglige ramme velges oppgaver som løses og beskrives i rapports form. Skjema for godkjenning av tema/problemstilling ligger i
Fronter og skal leveres til fakultetet innen 15. september for høstsemesteret /innen 20. januar for vårsemesteret.
Egen veiledning for skriving av bacheloroppgaven ligger i Fronter. Her vil det fremgå hvilke formelle og innholdsmessige krav som stilles til oppgaven.

Forkunnskapskrav
Studenten må være tatt opp på studieprogrammet Bachelor i biologi, og ha gjennomført minst 1. og 2. studieår.

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte
Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat: Kunnskap Studenten skal:
Ha bred kunnskap om sentral teori, verktøy og metoder innenfor oppgavens tema
Kjenne til vesentlige forsknings- og utviklingsarbeid av relevans for oppgavens tema
Kunne innhente, oppdatere og anvende sin biologiske fagkunnskap
Ferdigheter Studenten skal:
Kunne finne, vurdere og henvise til relevant faglig informasjon fra et bredt spekter av kilder for å belyse biologiske problemstillinger
Kunne anvende faglig kunnskap i analyser av biologiske problemstillinger
Kunne reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
Generell kompetanse Studenten skal:
Kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og forskningsresultater
Kunne utveksle faglige kunnskaper og synspunkter med andre biologer og gjennom dette bidra til faglig utvikling

Type emne
Valgemne: Bachelor i biologi.
Høst eller vårsemester.
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Undervisningsform
Ansikt-til-ansikt.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Studiumsansvarlig er koordinator for bacheloroppgaven og vil være behjelpelig med å finne en veileder. Innføring i metode og rapportskriving gis i et
dagsseminar ved slutten av femte semester. Tema for oppgaven skal være i tilknytning til sentrale emner som inngår i studiet.

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

Emneevaluering
Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem.

Vurderingsordning
Bacheloroppgave, karakterregel Bokstavkarakterer

Pensumlitteratur
Pensum kommer i Leganto
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Bacheloroppgave i biologi BI220F
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
BACHELOROPPGAVE I BIOLOGI BI220F
Studiepoeng

20,0

Nivå

Lavere nivå

Hvilket år i
studieprogrammet

3. studieår

Type emne

Valgemne: Bachelor i
biologi.
Høst eller
vårsemester.

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningssemeste
r

Høst 2024

Undervisningsspråk

Engelsk

Igor Szczepan Babiak
Emneansvarlig
Professor
+47 75 51 79 22
igor.s.babiak@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Bacheloroppgaven er en veiledet oppgave. Oppgaven skrives i løpet av ett semester (normalt høstsemesteret, men bacheloroppgaven kan også
legges til vårsemesteret).
Innenfor studiets faglige ramme velges oppgaver som løses og beskrives i rapports form.
Skjema for godkjenning av tema/problemstilling ligger i Fronter og skal leveres til fakultetet innen 15. september for høstsemesteret /innen 20.
januar for vårsemesteret.
Egen veiledning for skriving av bacheloroppgaven ligger i Fronter. Her vil det fremgå hvilke formelle og innholdsmessige krav som stilles til oppgaven.

Forkunnskapskrav
Studentene skal ha gjennomført 1. og 2. studieår av bachelorprogrammet i Biologi.

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte
Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat: Kunnskap Studenten skal:
Ha bred kunnskap om sentral teori, verktøy og metoder innenfor oppgavens tema
Ha dyp kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid av relevans for oppgavens tema
Kunne innhente, oppdatere og anvende sin biologiske fagkunnskap
Ferdigheter Studenten skal:
Kunne finne, vurdere og henvise til relevant faglig informasjon fra et bredt spekter av kilder for å belyse biologiske problemstillinger
Kunne anvende faglig kunnskap i analyser av biologiske problemstillinger
Kunne reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
Generell kompetanse Studenten skal:
Kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og forskningsresultater
Kunne utveksle faglige kunnskaper og synspunkter med andre biologer og gjennom dette bidra til faglig utvikling
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Type emne
Valgemne: Bachelor i biologi.
Høst eller vårsemester.

Undervisningsform
Ansikt-til-ansikt.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Studiumsansvarlig er koordinator for bacheloroppgaven og vil være behjelpelig med å finne en veileder. Innføring i metode og rapportskriving gis i et
dagsseminar ved slutten av femte semester. Tema for oppgaven skal være i tilknytning til sentrale emner som inngår i studiet.

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

Emneevaluering
Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem.

Vurderingsordning
Bacheloroppgave, karakterregel Bokstavkarakterer

Pensumlitteratur
Avhengig av valgte tema. Anbefalt litteratur om rapportskriving:
Troye, Sigurd og Kjell Grønnhaug: Utredningsmetodikk. Tano, Oslo.
Veiledning om bacheloroppgaven ved FBA
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Spesialemne i biologi BI221F
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
SPESIALEMNE I BIOLOGI BI221F
Studiepoeng

10,0
Lavere nivå

Hvilket år i
studieprogrammet

3. studieår

Nivå
Type emne

Valgemne: Bachelor i
biologi

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Undervisningssemeste
r

Høst 2024

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningsspråk

Engelsk

Igor Szczepan Babiak
Emneansvarlig
Professor
+47 75 51 79 22
igor.s.babiak@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet er lagt opp som selvstudium over selvvalgt og godkjent vitenskapelig litteratur.

Forkunnskapskrav
Studenten må være tatt opp på studieprogrammet Bachelor i biologi, og ha gjennomført minst 1. og 2. studieår.

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte
KunnskapStudenten skal:
Ha bred kunnskap om sentral teori, verktøy og metoder innenfor et avgrenset tema
Ha dyp kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid innenfor et avgrenset tema
Kunne innhente, oppdatere og anvende sin biologiske fagkunnskap
FerdigheterStudenten skal:
Kunne finne, vurdere og henvise til relevant faglig informasjon fra et bredt spekter av kilder for å belyse biologiske problemstillinger
Kunne anvende faglig kunnskap i analyser av biologiske problemstillinger
Generell kompetanseStudenten skal:
Kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og forskningsresultater
Kunne utveksle faglige kunnskaper og synspunkter med andre biologer og gjennom dette bidra til faglig utvikling

Type emne
Valgemne: Bachelor i biologi

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Dette emnet består av selvstudium.
Pensum velges og godkjennes i samarbeid med veileder.
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Anbefalte forkunnskaper
1-2 års biologistudier på bachelornivå.

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

Emneevaluering
Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem.

Vurderingsordning
Muntlig eksamen, karakterregel Bokstavkarakterer

Overlappende emner
BI213Fv1 Spesialemne i biologi - 5 studiepoeng.

Pensumlitteratur
Avhenger av gitt tema.
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Praksis i Norge i biologi BI225F
Kostnader vil avhenge av praksissted og bedrift. Eventuelle reisekostnader og
opphold dekkes av studenten.
PRAKSIS I NORGE I BIOLOGI BI225F
Studiepoeng

20,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Valgemne: Bachelor i
biologi

Undervisningssemeste
r

Høst 2024

Hvilket år i
studieprogrammet

3. studieår

Studiested

Avhengig av
praksissted

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningsspråk

Engelsk og norsk

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

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Kurset består av praksisperiode i Norge på minst 15 uker i en bedrift eller organisasjon.

Forkunnskapskrav
Bygger på to års faglig progresjon i bachelorstudiet i biologi. Det kreves tilfredsstillende studieresultater, normalt gjennomsnittskarakter C eller
bedre. Eget reglement for opptak til praksis finnes i Praksishåndboka, som fås ved fakultetet og er tilgjengelig på Fronter.For praksisemnet gjelder
andre frister enn hva som gjelder vanlige emner. Praksisbedriften skal godkjennes på forhånd, og student og bedrift skal skrive under på en
praksisavtale. Disse fristene er oppgitt i praksishåndboka. Praksishåndboka inneholder retningslinjer for praksis, informasjon om søknadsprosessen
og en del praktiske forhold. Studentene må selv ordne seg praksisplass. Fakultet for biovitenskap og akvakultur kan være behjelpelig ved behov.
Praksisen skal være veiledet, og studenten skal følges opp av en kontaktperson i bedriften. For å bestå emnet må studenten levere inn to rapporter
underveis i praksisoppholdet, samt en sluttrapport. Det er kun praksis som gjennomføres under veiledning fra Fakultet for biovitenskap og
akvakultur som kan inngå i dette emnet.

Kostnader
Kostnader vil avhenge av praksissted og bedrift. Eventuelle reisekostnader og opphold dekkes av studenten.

Læringsutbytte
Kunnskap Studenten skal:
kjenne vertsorganisasjonens arbeidsfelt, metoder og strategier
Ferdigheter Studenten skal:
kunne anvende kunnskaper som er tilegnet de første to årene i studiet innenfor en del av praksisbedriften/institusjonens virksomhetsområde
Generell kompetanse Studenten skal:
Gjennom egen aktivitet oppnå erfaring fra arbeidsoperasjoner som er relevant for sin utdannelse

Type emne
Valgemne: Bachelor i biologi
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Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Praksis i bedrift/organisasjon.

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

Emneevaluering
Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bestått/ Ikke bestått
Oppgave, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Bestått/ Ikke bestått .
Praksisvurdering, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bestått/ Ikke bestått .
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Praksis i utlandet i biologi BI226F
Kostnader vil avhenge av praksissted og bedrift. Eventuelle reisekostnader og
opphold dekkes av studenten. Studenten kan søke Lånekassen om ekstra støtte, og
andre finansieringsordninger som f.eks. Erasmus+
PRAKSIS I UTLANDET I BIOLOGI BI226F
Studiepoeng

20,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Valgemne Bachelor i
biologi og Bachelor i
dyrepleie

Undervisningssemeste
r

Høst 2024

Hvilket år i
studieprogrammet

3. studieår

Studiested

Utenfor Norge,
avhengig av
praksisbedrift

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningsspråk

Engelsk

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

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet består av en 15 ukers fulltids praksis i en relevant bedrift eller utdanninginstitusjon i utlandet. Aktuelle bedrifter eller universitetsinstitusjoner
må tilfredsstille minst et av følgende kriterier:
Utplasseringen gjennomføres hos et av Nord universitet sine partneruniversitet, enten gjennom Erasmus+ eller en bilateral avtale.
Laboratoriet eller bedriften har en samarbeidsavtale med Nords partneruniversiteter.
Prosjektet du vil delta i, for eksempel et marine bevaringsprosjekt, blir anerkjent av en studieordning i utlandet, for eksempel Erasmus+.

Forkunnskapskrav
Bygger på to års faglig progresjon i bachelorstudiet i biologi eller bachelor i dyrepleie. Det kreves tilfredsstillende studieresultater, normalt
gjennomsnittskarakter C eller bedre. Det forutsettes at studentene har gode nok språkkunnskaper til å fungere i en praktisk arbeidssituasjon ved
praksisbedriften. Eget reglement for opptak til praksis finnes i Praksishåndboka, som fås ved fakultetet og er tilgjengelig i kull- rommene på Canvas.
For praksisemnet gjelder andre frister enn hva som gjelder vanlige emner. Studenten må melde interesse for praksis i utlandet til
faultetsadministrasjonen og enhet for internasjonalisering innen 1. september semesteret i forut for praksis. Disse, og øvrige friste er oppgitt i
praksishåndboka.
Praksisbedriften skal godkjennes på forhånd, og student og bedrift skal skrive under på en praksisavtale. Praksishåndboka inneholder retningslinjer
for praksis, informasjon om søknadsprosessen og en del praktiske forhold. Studentene må regne med å selv ordne seg praksisplass, men at denne
skal godkjennes av fakultetet. Praksisen skal være veiledet, og studenten skal følges opp av en kontaktperson i bedriften. Det er kun praksis som
gjennomføres under veiledning fra Fakultet for biovitenskap og akvakultur som kan inngå i dette emnet.

Kostnader
Kostnader vil avhenge av praksissted og bedrift. Eventuelle reisekostnader og opphold dekkes av studenten. Studenten kan søke Lånekassen om
ekstra støtte, og andre finansieringsordninger som f.eks. Erasmus+
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Læringsutbytte
Kunnskap Studenten skal:
kjenne vertsorganisasjonens arbeidsfelt, metoder og strategier
Ferdigheter Studenten skal:
Kunne anvende kunnskaper som er tilegnet de første to årene i studiet innenfor en del av praksisbedriften/institusjonens virksomhetsområde
Generell kompetanse Studenten skal:
Gjennom egen aktivitet oppnå erfaring fra arbeidsoperasjoner som er relevant for sin utdannelse

Type emne
Valgemne Bachelor i biologi og Bachelor i dyrepleie

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Praksis.

Emneevaluering
Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem.

Eksamensbeskrivelse
Vurderingsformen består av arbeidskrav og praksis.
Tre innleveringer.
Praksisperiode på15 uker.
I løpet av praksisperioden skal studenten levere tre rapporter elektronisk i Canvas. Studenten kan velge å levere den andre rapporten i form av et
blogginnlegg på blogg.nord.no.

Vurderingsordning
Samlet vurdering, karakterregel Bestått/ Ikke bestått
Arbeidskrav , teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Praksis, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bestått/ Ikke bestått .

Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du i Leganto
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Bacheloroppgave i biologi BI219F
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
BACHELOROPPGAVE I BIOLOGI BI219F
Studiepoeng

10,0

Nivå

Lavere nivå

Hvilket år i
studieprogrammet

3. studieår

Type emne

Valgemne: Bachelor i
biologi.
Høst eller
vårsemester.

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningssemeste
r

Vår 2025

Undervisningsspråk

Engelsk

Igor Szczepan Babiak
Emneansvarlig
Professor
+47 75 51 79 22
igor.s.babiak@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Bacheloroppgaven er en veiledet selvstendig oppgave. Oppgaven skrives i løpet av ett semester (normalt vårsemesteret, men bacheloroppgaven kan
også legges til høstsemesteret).
Innenfor studiets faglige ramme velges oppgaver som løses og beskrives i rapports form. Skjema for godkjenning av tema/problemstilling ligger i
Fronter og skal leveres til fakultetet innen 15. september for høstsemesteret /innen 20. januar for vårsemesteret.
Egen veiledning for skriving av bacheloroppgaven ligger i Fronter. Her vil det fremgå hvilke formelle og innholdsmessige krav som stilles til oppgaven.

Forkunnskapskrav
Studenten må være tatt opp på studieprogrammet Bachelor i biologi, og ha gjennomført minst 1. og 2. studieår.

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte
Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat: Kunnskap Studenten skal:
Ha bred kunnskap om sentral teori, verktøy og metoder innenfor oppgavens tema
Kjenne til vesentlige forsknings- og utviklingsarbeid av relevans for oppgavens tema
Kunne innhente, oppdatere og anvende sin biologiske fagkunnskap
Ferdigheter Studenten skal:
Kunne finne, vurdere og henvise til relevant faglig informasjon fra et bredt spekter av kilder for å belyse biologiske problemstillinger
Kunne anvende faglig kunnskap i analyser av biologiske problemstillinger
Kunne reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
Generell kompetanse Studenten skal:
Kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og forskningsresultater
Kunne utveksle faglige kunnskaper og synspunkter med andre biologer og gjennom dette bidra til faglig utvikling

Type emne
Valgemne: Bachelor i biologi.
Høst eller vårsemester.
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Undervisningsform
Ansikt-til-ansikt.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Studiumsansvarlig er koordinator for bacheloroppgaven og vil være behjelpelig med å finne en veileder. Innføring i metode og rapportskriving gis i et
dagsseminar ved slutten av femte semester. Tema for oppgaven skal være i tilknytning til sentrale emner som inngår i studiet.

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

Emneevaluering
Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem.

Vurderingsordning
Bacheloroppgave, karakterregel Bokstavkarakterer

Pensumlitteratur
Pensum kommer i Leganto
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Bacheloroppgave i biologi BI220F
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
BACHELOROPPGAVE I BIOLOGI BI220F
Studiepoeng

20,0

Nivå

Lavere nivå

Hvilket år i
studieprogrammet

3. studieår

Type emne

Valgemne: Bachelor i
biologi.
Høst eller
vårsemester.

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningssemeste
r

Vår 2025

Undervisningsspråk

Engelsk

Igor Szczepan Babiak
Emneansvarlig
Professor
+47 75 51 79 22
igor.s.babiak@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Bacheloroppgaven er en veiledet oppgave. Oppgaven skrives i løpet av ett semester (normalt høstsemesteret, men bacheloroppgaven kan også
legges til vårsemesteret).
Innenfor studiets faglige ramme velges oppgaver som løses og beskrives i rapports form.
Skjema for godkjenning av tema/problemstilling ligger i Fronter og skal leveres til fakultetet innen 15. september for høstsemesteret /innen 20.
januar for vårsemesteret.
Egen veiledning for skriving av bacheloroppgaven ligger i Fronter. Her vil det fremgå hvilke formelle og innholdsmessige krav som stilles til oppgaven.

Forkunnskapskrav
Studentene skal ha gjennomført 1. og 2. studieår av bachelorprogrammet i Biologi.

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte
Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat: Kunnskap Studenten skal:
Ha bred kunnskap om sentral teori, verktøy og metoder innenfor oppgavens tema
Ha dyp kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid av relevans for oppgavens tema
Kunne innhente, oppdatere og anvende sin biologiske fagkunnskap
Ferdigheter Studenten skal:
Kunne finne, vurdere og henvise til relevant faglig informasjon fra et bredt spekter av kilder for å belyse biologiske problemstillinger
Kunne anvende faglig kunnskap i analyser av biologiske problemstillinger
Kunne reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
Generell kompetanse Studenten skal:
Kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og forskningsresultater
Kunne utveksle faglige kunnskaper og synspunkter med andre biologer og gjennom dette bidra til faglig utvikling
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Type emne
Valgemne: Bachelor i biologi.
Høst eller vårsemester.

Undervisningsform
Ansikt-til-ansikt.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Studiumsansvarlig er koordinator for bacheloroppgaven og vil være behjelpelig med å finne en veileder. Innføring i metode og rapportskriving gis i et
dagsseminar ved slutten av femte semester. Tema for oppgaven skal være i tilknytning til sentrale emner som inngår i studiet.
Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet.

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

Emneevaluering
Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem.

Vurderingsordning
Bacheloroppgave, karakterregel Bokstavkarakterer

Pensumlitteratur
Avhengig av valgte tema. Anbefalt litteratur om rapportskriving:
Troye, Sigurd og Kjell Grønnhaug: Utredningsmetodikk. Tano, Oslo.
Veiledning om bacheloroppgaven ved FBA
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Spesialemne i biologi BI221F
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
SPESIALEMNE I BIOLOGI BI221F
Studiepoeng

10,0
Lavere nivå

Hvilket år i
studieprogrammet

3. studieår

Nivå
Type emne

Valgemne: Bachelor i
biologi

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Undervisningssemeste
r

Vår 2025

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningsspråk

Engelsk

Igor Szczepan Babiak
Emneansvarlig
Professor
+47 75 51 79 22
igor.s.babiak@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet er lagt opp som selvstudium over selvvalgt og godkjent vitenskapelig litteratur.

Forkunnskapskrav
Studenten må være tatt opp på studieprogrammet Bachelor i biologi, og ha gjennomført minst 1. og 2. studieår.

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte
KunnskapStudenten skal:
Ha bred kunnskap om sentral teori, verktøy og metoder innenfor et avgrenset tema
Ha dyp kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid innenfor et avgrenset tema
Kunne innhente, oppdatere og anvende sin biologiske fagkunnskap
FerdigheterStudenten skal:
Kunne finne, vurdere og henvise til relevant faglig informasjon fra et bredt spekter av kilder for å belyse biologiske problemstillinger
Kunne anvende faglig kunnskap i analyser av biologiske problemstillinger
Generell kompetanseStudenten skal:
Kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og forskningsresultater
Kunne utveksle faglige kunnskaper og synspunkter med andre biologer og gjennom dette bidra til faglig utvikling

Type emne
Valgemne: Bachelor i biologi

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Dette emnet består av selvstudium.
Pensum velges og godkjennes i samarbeid med veileder.
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Anbefalte forkunnskaper
1-2 års biologistudier på bachelornivå.

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

Emneevaluering
Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem.

Vurderingsordning
Muntlig eksamen, karakterregel Bokstavkarakterer

Overlappende emner
BI213Fv1 Spesialemne i biologi - 5 studiepoeng.

Pensumlitteratur
Avhenger av gitt tema.
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Praksis i Norge i biologi BI225F
Kostnader vil avhenge av praksissted og bedrift. Eventuelle reisekostnader og
opphold dekkes av studenten.
PRAKSIS I NORGE I BIOLOGI BI225F
Studiepoeng

20,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Valgemne: Bachelor i
biologi

Undervisningssemeste
r

Vår 2025

Hvilket år i
studieprogrammet

3. studieår

Studiested

Avhengig av
praksissted

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningsspråk

Engelsk og norsk

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

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Kurset består av praksisperiode i Norge på minst 15 uker i en bedrift eller organisasjon.

Forkunnskapskrav
Bygger på to års faglig progresjon i bachelorstudiet i biologi. Det kreves tilfredsstillende studieresultater, normalt gjennomsnittskarakter C eller
bedre. Eget reglement for opptak til praksis finnes i Praksishåndboka, som fås ved fakultetet og er tilgjengelig på Fronter.For praksisemnet gjelder
andre frister enn hva som gjelder vanlige emner. Praksisbedriften skal godkjennes på forhånd, og student og bedrift skal skrive under på en
praksisavtale. Disse fristene er oppgitt i praksishåndboka. Praksishåndboka inneholder retningslinjer for praksis, informasjon om søknadsprosessen
og en del praktiske forhold. Studentene må selv ordne seg praksisplass. Fakultet for biovitenskap og akvakultur kan være behjelpelig ved behov.
Praksisen skal være veiledet, og studenten skal følges opp av en kontaktperson i bedriften. For å bestå emnet må studenten levere inn to rapporter
underveis i praksisoppholdet, samt en sluttrapport. Det er kun praksis som gjennomføres under veiledning fra Fakultet for biovitenskap og
akvakultur som kan inngå i dette emnet.

Kostnader
Kostnader vil avhenge av praksissted og bedrift. Eventuelle reisekostnader og opphold dekkes av studenten.

Læringsutbytte
Kunnskap Studenten skal:
kjenne vertsorganisasjonens arbeidsfelt, metoder og strategier
Ferdigheter Studenten skal:
kunne anvende kunnskaper som er tilegnet de første to årene i studiet innenfor en del av praksisbedriften/institusjonens virksomhetsområde
Generell kompetanse Studenten skal:
Gjennom egen aktivitet oppnå erfaring fra arbeidsoperasjoner som er relevant for sin utdannelse

Type emne
Valgemne: Bachelor i biologi
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Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Praksis i bedrift/organisasjon.

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

Emneevaluering
Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bestått/ Ikke bestått
Oppgave, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Bestått/ Ikke bestått .
Praksisvurdering, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bestått/ Ikke bestått .
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Praksis i utlandet i biologi BI226F
Kostnader vil avhenge av praksissted og bedrift. Eventuelle reisekostnader og
opphold dekkes av studenten. Studenten kan søke Lånekassen om ekstra støtte, og
andre finansieringsordninger som f.eks. Erasmus+
PRAKSIS I UTLANDET I BIOLOGI BI226F
Studiepoeng

20,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Valgemne Bachelor i
biologi og Bachelor i
dyrepleie

Undervisningssemeste
r

Vår 2025

Hvilket år i
studieprogrammet

3. studieår

Studiested

Utenfor Norge,
avhengig av
praksisbedrift

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningsspråk

Engelsk

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

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet består av en 15 ukers fulltids praksis i en relevant bedrift eller utdanninginstitusjon i utlandet. Aktuelle bedrifter eller universitetsinstitusjoner
må tilfredsstille minst et av følgende kriterier:
Utplasseringen gjennomføres hos et av Nord universitet sine partneruniversitet, enten gjennom Erasmus+ eller en bilateral avtale.
Laboratoriet eller bedriften har en samarbeidsavtale med Nords partneruniversiteter.
Prosjektet du vil delta i, for eksempel et marine bevaringsprosjekt, blir anerkjent av en studieordning i utlandet, for eksempel Erasmus+.

Forkunnskapskrav
Bygger på to års faglig progresjon i bachelorstudiet i biologi eller bachelor i dyrepleie. Det kreves tilfredsstillende studieresultater, normalt
gjennomsnittskarakter C eller bedre. Det forutsettes at studentene har gode nok språkkunnskaper til å fungere i en praktisk arbeidssituasjon ved
praksisbedriften. Eget reglement for opptak til praksis finnes i Praksishåndboka, som fås ved fakultetet og er tilgjengelig i kull- rommene på Canvas.
For praksisemnet gjelder andre frister enn hva som gjelder vanlige emner. Studenten må melde interesse for praksis i utlandet til
faultetsadministrasjonen og enhet for internasjonalisering innen 1. september semesteret i forut for praksis. Disse, og øvrige friste er oppgitt i
praksishåndboka.
Praksisbedriften skal godkjennes på forhånd, og student og bedrift skal skrive under på en praksisavtale. Praksishåndboka inneholder retningslinjer
for praksis, informasjon om søknadsprosessen og en del praktiske forhold. Studentene må regne med å selv ordne seg praksisplass, men at denne
skal godkjennes av fakultetet. Praksisen skal være veiledet, og studenten skal følges opp av en kontaktperson i bedriften. Det er kun praksis som
gjennomføres under veiledning fra Fakultet for biovitenskap og akvakultur som kan inngå i dette emnet.

Kostnader
Kostnader vil avhenge av praksissted og bedrift. Eventuelle reisekostnader og opphold dekkes av studenten. Studenten kan søke Lånekassen om
ekstra støtte, og andre finansieringsordninger som f.eks. Erasmus+
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Læringsutbytte
Kunnskap Studenten skal:
kjenne vertsorganisasjonens arbeidsfelt, metoder og strategier
Ferdigheter Studenten skal:
Kunne anvende kunnskaper som er tilegnet de første to årene i studiet innenfor en del av praksisbedriften/institusjonens virksomhetsområde
Generell kompetanse Studenten skal:
Gjennom egen aktivitet oppnå erfaring fra arbeidsoperasjoner som er relevant for sin utdannelse

Type emne
Valgemne Bachelor i biologi og Bachelor i dyrepleie

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Praksis.

Emneevaluering
Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem.

Eksamensbeskrivelse
Vurderingsformen består av arbeidskrav og praksis.
Tre innleveringer.
Praksisperiode på15 uker.
I løpet av praksisperioden skal studenten levere tre rapporter elektronisk i Canvas. Studenten kan velge å levere den andre rapporten i form av et
blogginnlegg på blogg.nord.no.

Vurderingsordning
Samlet vurdering, karakterregel Bestått/ Ikke bestått
Arbeidskrav , teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Praksis, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bestått/ Ikke bestått .

Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du i Leganto
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Evolusjonær atferdsøkologi BI216F
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer
en bærbar datamaskin.
EVOLUSJONÆR ATFERDSØKOLOGI BI216F
Studiepoeng

10,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Valgemne: Bachelor i
biologi, Bachelor i
dyrepleie (f.o.m. kull
H2020), Master i
biovitenskap. Økologi
of arktisk
marinbiologi.

Undervisningssemeste
r

Hvilket år i
studieprogrammet

3. studieår

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningsspråk

Engelsk

Jarle Tryti Nordeide
Emneansvarlig
Professor
+47 75 51 73 31
jarle.t.nordeide@nord.no

Søknadsfrist

Vår 2025

Beskrivelse av emnet
Emnet dekker temaer som atferdsøkologien sin historie, genetikk og evolusjon, beite og antipredator atferd, sosial atferd og organisasjon, seksuell
atferd og seksuell seleksjon, kommunikasjon, parbindingssystem og foreldreomsorg, samarbeid mellom individ og individuelle forskjeller, valg av
levested og vitenskapsteori.

Forkunnskapskrav
Opptak til emnet følger opptakskravet i studieprogrammet bachelor i biologi. Studenter i Bachelor i dyrepleie har også adgang til emnet.

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

Læringsutbytte
Kunnskaper og forståelse
Studenten skal:
Ha en oversikt over temaer og problemstillinger i faget evolusjonær atferdsøkologi på et vidaregåande nivå
Ha kjennskap til hovedtrekka i historien til evolusjonær atferdsøkologi og dei viktigast teoretiske retningane innan faget.
Ferdigheiter
Studenen skal:
Kunne gjera greie for dei viktigaste teoretiske retningane som har gjort seg gjeldane i løpet av historia til evolusjonær atferdsøkologi
Kunne gje en evolusjonær forklaring til atferd til dyr.
Kompetanse
Studenten skal:
Kunne kommunisere med andre om faglige tema med biologer
Utvikle forståelse for omfanget av moderne vitenskapelige undersøkelser innenfor atferdsøkologi.
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Type emne
Valgemne: Bachelor i biologi, Bachelor i dyrepleie (f.o.m. kull H2020), Master i biovitenskap. Økologi of arktisk marinbiologi.

Undervisningsform
Ansikt-til-ansikt-undervisning.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesingar og gruppeøvingar.

Anbefalte forkunnskaper
BI122F Genetikk og evolusjon, BI123F Økologi, BI124F Cellebiologi og biokjemi, BIO1000 Diversity of Life I Biodiversitet eller tilsvarende.

Emneevaluering
Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem.

Eksamensbeskrivelse
There will be:
1) an "oral test exam" from the book "The Selfish Gene" by Richard Dawkins. This test exam is compulsory and the grade is "passed" or "not passed".

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Arbeidskrav - muntlig prøveeksamen, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Muntlig eksamen, 25 minutter, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Overlappende emner
BI216F-001v1 Evolusjonær atferdsøkologi - muntlig eksamen - 7 studiepoeng.
BI216F-002v1 Evolusjonær atferdsøkologi - presentasjon - 3 studiepoeng.
BI143Fv1 Etologi, adferd og kommunikasjon - 6 studiepoeng.
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Organisk kjemi KJ200F
Molekylbyggesett. Semesteravgift og pensumlitteratur.
ORGANISK KJEMI KJ200F
Studiepoeng

10,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk: Bachelor
i biologi t.o.m. kull
2016.
Valgemne: Bachelor i
biologi f.o.m. kull
2017.

Undervisningssemeste
r

Vår 2025

Hvilket år i
studieprogrammet

3. studieår

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningsspråk

Engelsk

Einar Skarstad Egeland
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
+47 400 69 069
einar.s.egeland@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet inneholder følgende tema: Navnsetting av organiske forbindelser. Organiske molekylers egenskaper: struktur, bindinger og polaritet.
Organisk-kjemiske reaksjoner og reaksjonsmekanismer: nukleofil substitusjon, eliminasjon, addisjon til dobbelt- og trippelbindinger, nukleofil
substitusjon til karbonyl, nukleofil substitusjon alfa til karbonyl, elektrofil aromatisk substitusjon. Spektroskopi.

Forkunnskapskrav
Bestått emne i grunnleggende kjemi (KJ100F, KJ103F, KJ104F eller tilsvarende).
Bestått laboratoriesikkerhetskurs (KJ105F eller tilsvarende) kreves for adgang til laboratorieundervisning.

Kostnader
Molekylbyggesett. Semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte
Kunnskap:
Studenten har kunnskap om:
Egenskapene til de ulike stoffklassene innen organisk kjemi, inkl. reaktivitet
Alle de vanlige reaksjonstypene innen organisk kjemi
Ferdigheter:
Studenten kan:
utføre enkle organiske synteser i laboratoriet
skrive enkle rapporter etter laboratorieforsøk
tegne detaljert reaksjonsmekanisme for alle vanlige reaksjoner innen organisk kjemi
Generell kompetanse:
Studenten:
Forstår sammenhengen mellom organisk kjemi og biologiske prosesser
Vet hvordan organiske molekyler reagerer og hvilke betingelser som kreves
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Type emne
Obligatorisk: Bachelor i biologi t.o.m. kull 2016.
Valgemne: Bachelor i biologi f.o.m. kull 2017.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Tre fjerdedeler av emnet foregår som klasseromsundervisning, bestående av forelesninger med integrerte oppgaveløsninger. Labkurset tilsvarer en
fjerdedel av emnet. Det kreves oppmøte på studiested Bodø de fire dagene det er labundervisning.
Arbeidskravene består av gjennomførte laboratorieøvelser, godkjente laboratorierapporter og godkjente teoriøvinger.
Det kreves obligatorisk deltakelse (OD) på minst 3 av 4 laboratorieøvelser, med innlevering av labrapporter (arbeidskrav, AK) i etterkant før oppgitt
frist som blir vurdert og godkjent. Det kreves godkjent minst 4 av 8 teoriøvinger (arbeidskrav, AK), der minst annenhver må være godkjent.
Alle oppgavene på hver innlevert teoriøving må være besvart.
Generelle krav til teoriøvinger og labrapporter:
Teoriøvingene og labrapportene leveres inn på papir uten omslag/innbinding, innen oppgitt frist (dato og klokkeslett) på oppgitt sted.
Teoriøvingene og labrapportene kan være utskrift fra datafil eller håndskrevet med penn/blyant/tusj, eller en kombinasjon av dette.
Arkene til må være stifta sammen (ikke binders), og eventuelle spiralkanter skal være kutta vekk.
Studentens navn skal stå leselig øverst på første side.
Teoriøvinger og labrapporter som ikke er oppfylt kan fullføres påfølgende semester semester. Godkjenning av labrapporter i forutsetter da at
studenten har godkjent obligatorisk deltakelse for laboratorieøvelser fra ordinært semester. Labøvelsene kan kun gjennomføres i det semesteret
emnet går ordinært.
Labrapport kan kun leveres for labøvelser der studenten har deltatt.
For å være godkjennbar labrapport, så må den følge utlevert mal for rapporter i organisk kjemi.
Rapporter som ikke var godkjennbar ved første gangs innlevering kan leveres på nytt én gang, etter oppretting/ tilføyelser sammen med rapporten
etter neste labøvelse. I så fall skal den opprinnelige rapporten leveres på nytt, sammen med et tillegg som korrigerer det som var beskrevet i
opprinnelig rapport, og/eller som inneholder punkter som mangla i den opprinnelige rapporten. Legg merke til at det bare er labrapporter som
kan leveres på nytt.

Hjelpemidler til eksamen
Kalkulator: Casio fx-82xxx, der xxx står for en eller flere bokstaver, men ikke tall.
Molekylbyggesett.

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

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Obligatorisk deltakelse på 3 av 4 labøvelser, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Arbeidskrav 1 - Teoriøvinger , teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Arbeidskrav 2 - Laboratorieøvelser med etterfølgende labrapporter, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Skriftlig skoleeksamen, 5 timer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Overlappende emner
KJ200F-001v1 Organisk kjemi - skoleeksamen - 8 studiepoeng.
KJ200F-002v1 Organisk kjemi - laboratorieøvelser - 2 studiepoeng.
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Pensumlitteratur
Chemistry, 2nd edition, John Wiley & Sons Australia, Milton 2012. Kapitlene 16-21, 23 og 26. (Allan Blackman, Steven Bottle, Siegbert Schmid,
Mauro Mocherino, Uta Wille, James Brady, Fred Senese, William Brown, Thomas Poon,John Olmsted and Gregory Williams)
Hjelpemiddel: Molekylbyggesett (tillatt på eksamen)
Anbefalt støttelitteratur:
D. W. A. Sharp (red.): The Penguin dictionary of chemistry, Penguin, London, 2003.
Michael Smith: Organic chemistry, an acid-base approach, 2. utgave. CRC Press, Boca Raton, 2016, hele eller deler av kap. 1-23.
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Molekylær økologi BI214F
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer
en bærbar datamaskin med headset og kamera.
MOLEKYLÆR ØKOLOGI BI214F
Studiepoeng

10,0

Nivå

Lavere nivå

Hvilket år i
studieprogrammet

3. studieår

Type emne

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

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningssemeste
r

Vår 2025

Undervisningsspråk

Engelsk

Truls Borg Moum
Emneansvarlig
Professor emeritus
truls.b.moum@nord.no

Søknadsfrist

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

Forkunnskapskrav
Opptak til emnet følger opptakskravet i studieprogrammet bachelor i biologi

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

Type emne
Valgemne: Bachelor i biologi, Master i biovitenskap, MAR-BIO.

Undervisningsform
Ansikt-til-ansikt-undervisning.

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

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

Emneevaluering
Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem.

Vurderingsordning
Samlet vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Obligatorisk deltakelse - 5 dagers laboratorium, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Arbeidskrav - labrapporter, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Skriftlig skoleeksamen, 4 timer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

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

Pensumlitteratur
Pensum kommer i Leganto
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Økologi 2 BI230F
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
ØKOLOGI 2 BI230F
Studiepoeng

10,0
Lavere nivå

Hvilket år i
studieprogrammet

3. studieår

Nivå
Type emne

Valgemne, bachelor i
biologi.

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Undervisningssemeste
r

Vår 2025

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningsspråk

Engelsk

Ketil Eiane
Emneansvarlig
Prorektor
+47 75 51 73 33
ketil.eiane@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Økologi er en i økende grad kvantitativ vitenskapelig disiplin som fokuserer på studiet av abundansen og utbredelsen av organismer. Å kunne forstå
og forutsi utfallet av komplekse økologiske endringer, som klimavariasjon, habitatødeleggelse og forurensning, krever kunnskap om grunnleggende
økologiske prinsipper. Slike prinsipper er ofte formalisert som matematiske modeller som kan benyttes til analyse eller simulering av komplekse
problemer. I kurset gjennomgås de vanligste matematiske modellene i populasjons- og samfunnsøkologi som brukes til å studere dynamikken i
isolerte, så vel som interagerende populasjoner.

Forkunnskapskrav
BI123F ØkologiMA116F Matematikk for biologer

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte
Kunnskap
Kandidaten
Har bred kunnskap om prinsipper og forutsetningene som basale matematiske økologimodeller bygger på.
Vet om utviklingen av sentrale teorier i økologi og deres anvendelse i studiet av populasjonsdynamikk
Ferdigheter
Kandidaten
Kan konstruere grunnleggende matematiske modeller for å analysere problemer i populasjonsdynamikk
Kan bruke datasimuleringer som et verktøy i å analysere økologiske problemer
Kan analysere dynamikken i populasjoner ved bruk av matematiske modeller
Generell kompetanse
Kandidaten:
Kan ta avgjørelser om hva du skal undersøke for å effektivt kvantifisere populasjonsdynamikk av naturlige populasjoner
Kan beskrive og analysere dynamikken i populasjoner basert på egnede datasett
Kan delta i faglige diskusjoner om mekanismene bak variasjonen i populasjoners størrelse og utbredelse
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Type emne
Valgemne, bachelor i biologi.

Undervisningsform
Ansikt-til-ansikt.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesninger, øvinger, seminar, innleveringsoppgaver.

Anbefalte forkunnskaper
MA116F Matematikk for biologer
BI123F Økologi

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evalueringene inngår som en
del av universitetets kvalitets sikringssystem.

Eksamensbeskrivelse
Eksamen består av en sammensatt vurdering:
Mappe
Skriftlig skoleeksamen

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Mappe, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Bestått/ Ikke bestått .
Skriftlig skoleeksamen, 4 timer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Pensumlitteratur
Pensum kommer i Leganto
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Marine makrofytter BIO2002
Marine makrofytter, inkludert sjøgress og makroalger, danner grunnlaget for
mangfoldige og produktive kystøkosystemer som leverer viktige
økosystemtjenester. Dessuten anerkjenner vestlige land i økende grad makroalger,
tradisjonelt dyrket i Asia, som mål for en ny bioøkonomi som kan være både
økonomisk lønnsom og miljømessig bærekraftig. Dette kurset lærer deg gjennom
forelesninger, praksis, gruppearbeid og seminarer den vitenskapelige bakgrunnen
og ferdighetene til å bli en konkurransedyktig aktør innen forskning og utvikling
rundt disse kystøkosystemingeniørene. Registrer deg for å bygge prosjektideer
rundt kunnskaps- og forskningshull innen marine makrofytter.
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. Vi forventer at
studenten har personlig utstyr som datamaskin med kamera og mikrofon, samt
laboratoriefrakk.
MARINE MAKROFYTTER B I O 2 0 0 2
Studiepoeng

10,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

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

Undervisningssemeste
r

Hvilket år i
studieprogrammet

3. studieår

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Undervisningsspråk

Engelsk

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

Søknadsfrist

Vår 2025

Beskrivelse av emnet
Introduksjon til marin botanikk med fokus på marine makroalger (tang, tare) og i mindre grad sjøgress. Kurset dekker aspekter av fylogeni, utvikling
og fysiologi, økologisk relevans, økosystemtjenester, applikasjoner og kommersiell relevans, menneskelig innvirkning på sjøgressleie og tareskoger,
og deres restaureringspotensial.
Emnet går over 1 semester med innspilte forelesninger, og fysiske møter med seminarer, gruppearbeid, ekskursjon og mikroskopilab. Gjennom
kurset vil du gradvis få bakgrunnskunnskap, presentasjonsferdigheter og kritisk tenkning for å designe ditt eget forskningsprosjekt som tar sikte på å
fylle nåværende kunnskapshull i makrofyttforskning og utvikling.
Den totale arbeidsmengden er estimert til ca. 280 timer og deler seg inn i:
20 timer innspilte forelesninger og/eller videomateriale
15 timers diskusjonsseminar
8 timer praktisk
227 timer litteraturstudier, ca. 450 sider på ca. 2 sider/time
10 timer utvikling av presentasjon til muntlig eksamen
Evalueringen vil være basert på innlevering av vurderingsoppgaver og muntlig eksamen ved kursslutt.
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Forkunnskapskrav
Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på ett av følgende studieprogram:
Bachelor i biologi
Master i biovitenskap
Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurser
Semesterpakkestudenter innen biovitenskap
Alternativt; opptak til enkeltemne stiller samme opptakskrav som ved opptak til Bachelor i biologi.

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. Vi forventer at studenten har personlig utstyr som datamaskin med kamera og mikrofon,
samt laboratoriefrakk.

Læringsutbytte
Etter vellykket gjennomføring av kurset forventes at studenten
Kunnskap:
ha bred kunnskap om aktuelle forskningstemaer, teorier, problemstillinger og metoder innen fykologi og sjøgressbiologi, som baner vei for
karriereveier i grunnleggende eller anvendt forskning og utvikling innen feltet. Temaene inkluderer økologisk betydning, fysiologi/fotosyntese,
økonomisk verdi/bruk, oppdrettsteknikker, mangfold av arter, livsformer og livssykluser, menneskelig påvirkning, restaurering og håndtering.
kan oppdatere sin kunnskap på området
Ferdigheter:
kan identifisere, karakterisere og klassifisere lokale makroalger, deres habitatpreferanser og biologi for å lette forskningsbasert oppdrett,
overvåking og restaurering
kan karakterisere og tolke biologisk materiale under mikroskopet (f.eks. Livssyklusstadier) for å støtte sette- og frøbankbasert forskning for dyrking
og restaurering.
kan finne og evaluere informasjon om fagområdet, og presentere den på en kortfattet måte som muliggjør effektiv kommunikasjon med andre.
behersker vitenskapelige verktøy, teknikker og kommunikasjonsformer
Generelle kompetanser:
kan trekke ut og presentere nåværende forsknings- eller innovasjonsgap og dermed lage velbegrunnede prediksjoner om relevante fremtidige
retninger for forskning og innovasjon på feltet.
kan presentere foran et publikum, og lede og bidra til diskusjoner knyttet til akademiske teorier, problemer og løsninger, for å lette
nettverksbygging innen det vitenskapelige og profesjonelle feltet.
kan forstå og diskutere samfunnsrelevans, samt potensielle økologiske og sosiale spørsmål knyttet til kommersiell bruk og menneskedrevet
ødeleggelse av habitater av marine makrofytter for å bidra til en bærekraftig utvikling av næringer knyttet til dette feltet.
kan planlegge og utføre varierte oppdrag og prosjekter over tid, alene eller som en del av en gruppe, og i samsvar med etiske krav og prinsipper,
som forberedelse til prosjektledelse.

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

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Asynkrone foredrag/webinarer (videoer), seminarer og gruppearbeid; hovedsakelig på campus.
Felteksursjon
mikroskopilab
Selvstudier av videoer, podcaster, tekster og litteratur lagt ut på Canvas
Øvelser og reflekjsonsskriving rundt bygging et prosjektidee
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Anbefalte forkunnskaper
Du bør ha grunnleggende kunnskaper i biologi, vitenskapelig presentasjon, mikroskopiering og data analyse. I tillegg anbefaler vi at du har tatt emnet
BI132F Cellebiologi og biokjemi eller tilsvarende.

Hjelpemidler til eksamen
Hjelpemidler eksamen

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

Praksis
Beskrivelse av praksis. Valgfri.

Eksamensbeskrivelse
Sammensatt evaluering, A-F, der F er stryk.
Alle deler må være bestått for å bestå emnet som helhet.
Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren. Godkjent/ ikke godkjent. Her vil det være 5 vurderingsoppgaver totalt, en med fokus på mikroskopilaben,
en på studieturen, og 3 hvor du tar igjen de teoretiske leksjonene og reflekterer over fremdriften mot prosjektideen din som du skal presentere i
den avsluttende muntlige eksamenen.
Den muntlige eksamen varer ca 10 minutter pr. student i form av en presentasjon. Deretter diskuteres presentasjonen i plenum/ grupper.
Studentene skal være til stede på hverandres presentasjoner og spørre spørsmål og bidra til diskusjoner relatert til de andre studentenes
presentasjoner. Teller 100/100, karakterskala A-F.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Arbeidskrav 1 - Presentasjon, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Arbeidskrav 2 - Labster , teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Muntlig eksamen , 10 minutter, teller 40/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
Skriftlig skoleeksamen, 2 timer, teller 60/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Pensumlitteratur
Pensum finnes i Leganto.

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