
Studieprogrambeskrivelse BAMD-NUHUM for kull 2020 og tidligere 

BAMD-NUHUM Bachelorprogram i human 

ernæring 

Namn på grad 

Bachelorprogrammet i human ernæring fører fram til graden bachelor i human ernæring. Studiet er treårig 
(180 studiepoeng). 

Fulltid/deltid 

Fulltid 

Undervisningsspråk 

Norsk/Engelsk. 

Studiestart - semester 

Haust 

Mål og innhald 

Mål 

Ernæring handler om mat og hvordan den påvirker menneskekroppen. Forskningsbasert kunnskap om 
sammenhengene mellom kosthold, helse og samfunn er sentralt i ernæringsstudiet. 

Studiet har som mål at studentene tilegner seg bred kunnskap om ernæring og metoder som benyttes i 
fagfeltet. Studiet kvalifisere til masterprogram i klinisk ernæring, andre masterprogram bl. a. i ernæring og til 
ei yrkeskarriere i ernæring. 

Innhold 

Studiet er bygd opp som ein kombinasjon av teori, laboratorieundervisning, seminar og praksis. Studentene 
følger undervisning saman med andre helsefagstudentar dei tre første semestra. 

Første studieår tek for seg grunnleggende biomedisinske fag og en innføring i ernæringsvitenskap, med 
undervisning i bl. a. biokjemi, cellebiologi, statistikk og ernæring. 

Andre studieår tek for seg oppbygginga av kroppen med undervisning i anatomi, fysiologi og næringsstoff. 
Kunnskap om matvarer og deira opphav, eigenskapar og bruk, og korleis kosthaldet verkar inn på åtferd og 
mental og somatisk helse, er andre viktige momenter. 

Ernæring i ulike fasar av livet, for grupper med særlege behov og i samanheng med livsstilsrelaterte 
sjukdommar står sentralt i tredje studieår. Studentene lærer om forskningsmetodar i ernæring for klinisk og 
eksperimentell forsking, samt om organisering og politisk styring i eit ernæringsperspektiv. Det inngår også 
hospitering og skriving av bacheloroppgave i dette studieåret. 

Læringsutbyte 

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og 
generell kompetanse. 

Kunnskapar: 
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Kandidaten ... 

Studieprogrambeskrivelse BAMD-NUHUM for kull 2020 og tidligere 

• Har bred kunnskap om human ernæring, inkludert omsetting av energi, makro- og mikronæringsstoff,
matvarekunnskap,kosthaldsanalyse og kostanbefalingar til ulike grupper i samfunnnet.

• Kjenner til forskingsmetoder i ernæring som kostholdsundersøkelser og ernæringsepidemiologi.
• Har ernæringsretta kunnskap i biokjemi, fysiologi, og psykologi.

Ferdigbeiter: 

Kandidaten ... 

• Kan anvende ernæringskunnskap, og greie ut om ernæring på ein vitskapeleg måte.
• Kan beherske metoder for å definere og vurdere av matinntak og ernæringsstatus hos individer og

grupper.
• Kan oppdatere sin kunnskap innenfor ernæring.

Generell kompetanse 

Kandidaten ... 

• Kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, i tråd
med etiske krav og retningslinjer.

• Kan utforme og presentere data skriftleg og munnleg.
• Kan kritisk vurdere vitskapeleg informasjon innanfor ernæringsfeltet.

Opptakskrav 

Generell studiekompetanse og MEROD: Matematikk Rl (eller Sl og S2) og Fysikk 1 og Kjemi 1 og 2 

Obligatoriske emne 

Alle emne i programmet er obligatoriske. Det er ikkje mogleg å endre på utdanningsplanen eller rekkefølgja 
på eksamenane. Dei fleste emna i studiet har obligatorisk undervisning. 

Delstudium i utlandet 

UiB legg til rette for utvekslingsopphald under bachelorstudiet, og anbefaler utveksling i 4. eller 5. semester. 
Ta kontakt med studierettleiar for å høyre meir om kva ordningar som finst. 

U ndervisningsmetodar 

Undervisninga er ei blanding av førelesingar, gruppearbeid, studentpresentasjonar, laboratoriearbeid, klinisk 
undervisning, hospitering og sjølvstudium. 

Vurderingsformer 

For å sikre at studentene/kandiatene har nødvendige kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse 
gjennomføres et bredt spekter av vurderingsformer gjennom hele studieløpet: 

Skriftlig skoleeksamen og hjemmeeksamen. Dei fleste emne digital vurdering. Muntlig eksamen og 
presentasjoner, Gruppeinnleveringer. Bacheloroppgave. Obligatorisk deltakelse. 

Vitnemål og vitnemålstillegg 

Vitnemål blir skrive ut etter at graden er fullført. 
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Grunnlag for vidare studium 

Bachelor i human ernæring kvalifiserer for opptak til Masterprogram i klinisk ernæring og andre 
masterprogram. 

Relevans for arbeidsliv 

Studiet kvalifisere til masterprogram i klinisk ernæring, andre masterprogram bl. a. i ernæring og til ei 
yrkeskarriere i ernæring. Kandidater med ein master i klinisk ernæring kan søkje om autorisasjon som klinisk 
ernæringsfysiolog (KEF). 

Studenter som ikke ønsker videre studier kan arbeide innan offentlig og privat sektor, til dømes 
matvareindustri, opplysningskontor og kommuner. Arbeidsoppgåver kan vere forebyggende rådgivning, 
formidling og produktutvikling. 

Evaluering 

Bachelorprogrammet blir kontinuerelig evaluert i tråd med retningslinene for kvalitetssikring ved UiB. 
Emne- og programevalueringar finn ein på kvalitetsbasen.uib.no 

Skikkavurdering og autorisasjon 

Som utdanningsinstitusjon skal vi vurdere om du er skikka til å utøve yrket som helse- eller sosialpersonell. 
Vurderinga omfattar både faglege, pedagogiske og personlege føresetnader, og vil gå føre seg under heile 
utdanninga - jf. Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning (gjeldande frå 1. august 2006). 

Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) har meir informasjon om autorisasjonsordninga. 

Programansvarleg 

Programutvalget for ernæring har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på 
studieprogrammet 

Administrativt ansvarleg 

Det medisinske fakultet 

Kontaktinformasjon 

Informasjonssenteret ved Det medisinske fakultet 
Telefon: 55 58 64 00 
E-post: studie-nutrition@uib.no

Post: Postboks 7804, N-5020 BERGEN 
Besøksadresse: Armauer Hansens hus (AHH), Haukelandsveien 28 (1. et.) (man-fre: 12.00 - 14.00) 

Poenggrense ved siste opptak 

50,7 I 46,8 

Antall studieplassar: 34 

Tittel nett: Human ernæring, bachelor, 3 år 
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