
Periodisk emnerapport FYS-KJM 4740 - MR-teori og medisinsk 

diagnostikk 
 

 

FYS-KJM 4740 gir en introduksjon til magnetisk resonans (MR) fysikk, både relatert til 

medisinsk avbilding (MRI) og spektroskopi (MRS). Kurset er delt i to; der den første delen tar 

for seg MRS (undervises av Eddy W. Hansen) og den andre delen MRI (undervises av Atle 

Bjørnerud). MRS delen avsluttes med en skriftlig eksamen (midttermin), og i MRI delen 

inngår 2-3 obligatoriske lab-oppgaver utført på en klinisk MR-maskin på Oslo 

universitetssykehus. Kurset holdes kun i vår-semesteret og det undervises 2 timer/uke fra 

januar til mai (pluss lab-oppgaver). Det er utarbeidet et omfattende kompendium som dekker 

alle aspekter som inngår i MRI-delen av kurset. I undervisningen gås kompendiet igjennom 

kapittelvis, med supplerende PowerPoint slides.  Det avholdes muntlig eksamen i kurset.  

Obligatoriske innleveringer teller ca 20% av totalen ved karaktersetting. Kurset tilbys både på 

master- og PhD-nivå. 

 

Beskrivelsen av læringsmål i emnebeskrivelsen gir et korrekt bilde av hva studenten forventes 

å kunne etter avlagt eksamen. 

 

Emnebeskrivelsen fungerer generelt tilfredsstillende, og reflekter det faktiske innholdet i 

kurset. Det avholdes muntlig tilbakemelding fra studenter halvveis i kurset, og de fleste er 

positive men en del opplever kurset som faglig krevende og med et for omfattende pensum. 

Det etterlyses også flere regneoppgaver.  

 

Det har vært stor variasjon i kunnskaps-nivået hos de studenter som har tatt kurset i den 

senere tid, og for våren 2011 var det etter forelesernes vurdering spesielt lavt nivå i form av få 

og passive studenter og generelt mangelfull kunnskap ved avsluttet kurs (gjenspeilet i jevnt 

over dårlige karakter). Kurset har stort sett hatt samme format de siste fem år, men det er blitt 

vurdert om kurset bør deles opp i et introduksjonskurs og et kurs for viderekommende, da 

kurset i sin nåværende form åpenbart føles for vanskelig for en del studenter (til tross for at de 

har formell studiekompetanse som skulle tilsi at kurset er på et riktig vanskelighetsnivå). 
 

 


