
|Bachelorgraden i Husdyrvitenskap  

 

Bakgrunn 

Bachelorgraden i husdyrvitenskap (BSc-HV) består av 140 obligatoriske studiepoeng og 40 
helt valgfrie studiepoeng. 

 
 

 
Obligatoriske fag i bachelorprogrammet i husdyrvitenskap 

Oversikt over de obligatoriske emnene i den nye studieplanen (Grønt felt betyr at emnet gis 
ved IHA): 

År Semester 5 stp 5 stp 5 stp 5 stp 5 stp 5 stp 

3 
Vår BACHELOROPPGAVE    

Januar STAT200 

         

Høst       

August            

2 
Juni            

Vår BUS 200 HFX201 HFE200  
Januar HFA200 

         

Høst HET201 STAT100 HFX210  
August HFA200 

         

1 
Juni            

Vår HFX130F HFX130C  BIO120 KJB200  
Januar HFX130B 

         

Høst HFX130E HFX130D PHI100 / PHI101 BUS100  
August HFX130A 

         

 

 

For en mer utfyllende beskrivelse av emnene, se Emnekatalogen.  Du kan alltid ta kontakt 
med studieveileder også.  

 

 



Generelle kommentarer til BSc-HV 

De to første årene er utelukkende belagt med obligatoriske emner, mens det i siste studieår 
åpnes for en stor grad av valgfrihet, med hele 40 studiepoeng.  De fleste 100-emner legges til 
1. år, mens 200-emner gis i 2. og 3. studieår.  

 

1. Studieår: 
Innføringsemnet (HFX130) utgjør 30 stp og undervises i 6 ulike moduler gjennom 
hele første studieår. Modulene omfatter innføring i avl HFX130F, ernæring HFX130E 
og etologi HFX130D. Modulen” Utfordringer for framtidas matproduksjon” 
HFX130B tar utgangspunkt i global matproduksjon, og setter nasjonal og regional 
produksjon i et globalt perspektiv. Modulen vitenskapelig prosess HFX130C skal 
allerede tidlig i studiet trene studentene i å lese vitenskapelige artikler, og å skrive en 
vitenskapelig rapport. Studenter ved andre institutter kan også ta modulene. 
 
Alle universitetsstudenter må ha 10 stp med Ex.Phil (PHI100 / PHI101). Studentene 
kan velge mellom vanlig undervisning (PHI100) og seminarbasert undervisning 
(PHI101).  
 
Næringslivet og organisasjonene har etterspurt økonomikunnskap hos 
bachelorstudentene våre. BUS100 og BUS200 er derfor obligatoriske fag for alle 
studentene i husdyrvitenskap.  
 
BIO120 (genetikk introduksjonskurs – 5 stp) er obligatorisk første våren. 

 

2. Studieår 
 
I løpet av dette året skal studentene ha flere obligatoriske husdyrfag, blant annet 
etologi (HET201), generell avl (HFA200), fysiologi (HFX201), generell ernæring 
(HFE200) og HFX210 – et laboratoriekurs som skal gi studentene 
laboratoriekompetanse.  
 
Ellers er statistikk (STAT100) lagt inn i planen for høsten, mens regresjon (STAT200) 
er lagt til januar 3. året.  
 

3. Studieår 
Dette året har studentene store muligheter til å velge ulike produksjons fag, eller reise 
på utveksling. 
IHA har en mentorordning som er ment å skulle hjelpe studentene til å ta riktige valg. 
Samarbeidet mellom mentor og student vil være særlig viktig våren 2.studieår, fordi 
da legges løpet for en avsluttende bachelorgrad eller en innretning mot videre 
masterstudier. 



Bacheloroppgave på 15 studiepoeng leveres siste vår. 
Her får studentene mulighet til å fordype seg innen et spesielt fagområde eller 
 tverrfaglig. Vanligvis er bacheloroppgaven en litteraturstudie, men den kan også 
inkludere enkle forsøk. Oppgaven kan gjerne være rettet mot større eller mindre 
aktører i matproduksjonen.  

 
 

De studentene som ønsker å avslutte studiet etter fullført bachelorgrad bør velge en del 
produksjonsfag 3. året. For disse anbefales i tillegg emner innen økonomi og ledelse. 

 

Sivilagronom Husdyr 

Vil du ha et utdanningsløp som gir tittelen” Sivilagronom husdyr” i tillegg til mastergrad i 
husdyrvitenskap, kan du velge en utdanningspakke basert på definerte emnekombinasjoner 
innen bachelor- og masterprogrammene i husdyrvitenskap. Tittelen er gjeninnført i vår 
utdanningsportefølje med det formål å utdanne kandidater med en kompetanse det er sterkt 
behov for i næringene. 

 

IHA tilbyr 90 studiepoeng innen produksjonsfagene. Kravene til Sivilagronomtittelen vil være 
50 studiepoeng innen produksjonsfagene. Det kan velges mellom følgende fag: 

BIO200 – Molekylærgenetikk i eukaryoter      5 stp 

HET210 – Husdyrmiljø I       10 stp 

HFA201 – Husdyrgenetiske ressurser      5 stp 

HFA250 – Anvendt husdyravl      10 stp 

HFE202 – Kraftfôr         5 stp 

HFE203 – Grovfôr         5 stp 

HFX202 – Drøvtyggerfysiologi/-ernæring og fôrmiddelvurdering  10 stp 

HFX205 – Beiteøkologi og beitebruk      5 stp 

HFX206 – produktkvalitet, kjøtt og fisk      5 stp 

HFX250 – Kjøttproduksjon på storfe og sau     10 stp 

HFX251 – Mjølkeproduksjon på ku og geit     10 stp 

HFX253 – Produksjon på gris og fjørfe     10 stp 

 

 

 
 


