
UNIVERSITETET I STAVANGER

Universitetet i Stavanger (UiS) har 8500 studenter og 1200 tilsatte.

UiS tilbyr utdanninger fra grunnstudier til doktorgradsnivå. Våre fagområder inkluderer humaniora, samfunnsfag,
teknisk-naturvitenskapelige fag, helsefag, lærerutdanning og musikk og dans.

UiS er organisert i tre fakulteter:
Det humanistiske fakultet
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet driver utdanning, forskning og formidling innenfor sitt fagfelt gjennom
årsstudier, Bachelor, Master og Ph.D. samt personalets egen forskningsaktivitet og i forskningssamarbeid med
eksterne partnere. Fakultetet har følgende institutt:

- Institutt for matematikk og naturvitenskap
- Institutt for data- og elektroteknikk
- Institutt for petroleumsteknologi
- Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi
- Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging
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fullført og bestått

Bachelorstudium i maskin

og er tildelt graden
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  Rektor Dekan



BACHELOR I INGENIØRFAG
180 studiepoeng

Opptaksgrunnlag
Grunnlaget for opptak til studieprogrammet er generell studiekompetanse med 3MX og 2FY, Teknisk fagskole,
forkurs for ingeniørutdanning eller tilsvarende.

Studieprogrammets innhold
Studieprogrammet har en normal studietid på tre år. Studieprogrammet følger rammeplan fastsatt av departementet
og omfatter følgende emner:
- Matematisk/naturvitenskapelige fag (50-60 studiepoeng) 
- Tekniske fag (75-90 studiepoeng)
- Samfunnsfag (15-20 studiepoeng)
- Valgemner (10-20 studiepoeng)
- Avsluttende bacheloroppgave (15-20 studiepoeng)

Studieprogrammet tar til med grunnleggende emner som matematikk, kjemi, data og fysikk. Fram til siste semester
får det et økende innslag av tekniske emner og fordypningsemner. Undervisningen omfatter forelesninger,
laboratorieøvinger og øvingsoppgaver. Studieprogrammet avsluttes med en selvstendig bacheloroppgave.
Oppgaven kan bli løst individuelt eller av en gruppe studenter.

Kvalifikasjon
Fullført ingeniørfaglig utdanning kan gi adgang til å studere på mastergrads nivå. Utdanningen kvalifiserer for
diverse yrkesvalg innen den fagretning som er valgt.

Karaktersystemet - generelle, kvalitative beskrivelser

Symbol Betegnelse Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier

 A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og
stor grad av selvstendighet.

B Meget god Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.
 C God Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god

vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.
D Nokså godt En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av

vurderingsevne og selvstendighet.
 E Tilstrekkelig Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten

vurderingsevne og selvstendighet.
 F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende

vurderingsevne og selvstendighet.



Sømme, Jill Christin

Studieprogram: Bachelorstudium i maskin

Universitetet i Stavanger
Fnr: 070288 39256Navn: 

Grunnlag for vitnemål

Poeng KarakterSemesterEmne

Grad: Bachelor i ingeniørfag Oppnådd grad: 13.06.2010

D5  2007 høstBIM100 Maskinteknikk - Intro

D10  2007 høstBIT100 Fysikk

D10  2007 høstÅMA100 Matematiske metoder 1

D10  2008 vårBIB120 Konstruksjonsmekanikk 1

E5  2008 vårBIE280 Elektroteknologi

D5  2008 vårBIP220 Organisasjon og ledelse

C5  2008 vårÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk

D10  2008 høstBIK280 Kjemi og miljølære

D10  2008 høstBIM120 Materialmekanikk

C5  2008 høstBIT130 Termodynamikk

C5  2008 høstÅMA290 Matematikk 3 - vektoranalyse

C5  2009 vårBID140 Datateknikk

D10  2009 vårBIM150 Maskinelementer

D10  2009 vårBIM160 Materialteknologi

C5  2009 høstBIM130 Roterende maskiner

C5  2009 høstBIM260 Styringsteknikk, maskin

C10  2009 høstBIM320 Produksjonsteknikk

A10  2009 høstBØK265 Mikroøkonomi

B5  2010 vårBIB460 Vitenskapsteori og etikk

C5  2010 vårBIM140 Elementmetoder

B15  2010 vår
Optimal ventil løsning for en flertrinnsturbin

BIMBAC Bacheloroppgave maskin

C10  2010 vårBIP190 Bedriftsøkonomi og entreprenørskap

B5  2010 vårBIT260 Fluidmekanikk

B10  2010 vårÅMA260 Matematiske metoder 2

Sum: 185,0

Stavanger, 2. juli 2010

Saksbehandler

- Gradert karakter fra A - F med A som beste karakter. Karakteren E eller bedre kreves for at eksamen skal være bestått.
- Gradert karakter fra 1.0 - 6.0 med 1.0 som beste karakter. Karakteren 4.0 eller bedre kreves for at eksamen skal være bestått. 
- Bestått/Stryk benyttes også i noen tilfeller. 30 poeng pr. semester (60 poeng pr. år) er normal arbeidsbelastning for en heltidsstudent.  


