UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR FEMÅRIG
LÆRERUTDANNING
Fastsatt av Utdanningsutvalget 25.04.2007 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av
07.12.2005 § 45.
§ 1 Virkeområde og formål
Reglement for studenter på femårig lærerutdanning
Reglementet omfatter generelle regler for alle studenter på femårig lærerutdanning.
Rettigheter og plikter i forbindelse med fagdelen av studiet, vil være dekket i utfyllende regler
for de enkelte vertsfakultetene. For studenter på femårig lærerutdanning innenfor realfag,
gjelder utfyllende regler for realfagsstudiene ved NTNU. I tillegg vil regler for Praktisk
Pedagogisk Utdanning (PPU) gjelde i PPU-delen av studiet.
§ 2 Definisjoner
Fagdelen av studiet
PPU-delen av studiet

Delen av studiet som omfatter fagstudier
Delen av studiet som omfatter PPU-emner

§ 4 Studierett og studieprogresjon
4.5 Studieprogresjon
For de femårige lærerutdanningsprogrammene gjelder studieforskriften § 4 nr. 5 om
studieprogresjon.
§ 7 Permisjon
7.1 Søknadsfrist for permisjon
Søknadsfrist for permisjon er normalt 1. juni før det aktuelle studieår. Permisjon gis
fortrinnsvis for ett år av gangen. Permisjonssøknader avgjøres av fakultetet, jf. utfyllende
regler i studieforskriften for fakultetet, eventuelt for realfagsstudiene. Det innhentes uttalelse
fra PLU dersom det i permisjonsåret inngår emner fra PPU-delen av studiet.
§ 8 Deltidsstudier
Søknad om deltidsstudier
Fagstudiene kan gjennomføres som deltidsstudier etter avtale med fakultetet. Semestrene med
PPU må gjennomføres som heltidsstudium. Tilsvarende gjelder for fag som er fordelt over
flere semestre.
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§ 14 Studieplan og emnebeskrivelser
14.1 Godkjenning av studieplaner
Som et overfakultært utvalg har FUL ansvaret for helheten i lærerutdanningen, samt den
praktisk-pedagogiske delen av studiet, mens fakultetene har ansvar for fagstudiet. Fakultetene
behandler studieplanen først og oversender et anbefalt forslag til FUL, som foretar den
endelige behandlingen og fatter vedtak om studieplan.
14.2 Forkunnskapskrav til PPU
For å kunne begynne på PPU1, må studenten ha bestått Examen Paedagogicum, samt avlagt
minimum 90 studiepoeng i undervisningsfagene. Nedre grense i et av fagene er 37,5
studiepoeng. For å begynne på PPU2 må studenten ha bestått PPU1 i sin helhet, og studenten
må ha fullført minst 60 studiepoeng i hvert av undervisningsfagene.
§15 Innpassing
15.1 Søknad om innpassing
Fakultetene avgjør søknader om innpassing på grunnlag av ekstern utdanning eller tidligere
utdanning ved NTNU, jf utfyllende regler i studieforskriften for fakultetet, eventuelt for
realfagsstudiene. Søknad om innpassing innvilges normalt ikke for senere enn 2. studieår.
Unntak fra denne regelen kan være aktuelt dersom studenten har utdanning fra en tilsvarende
integrert lærerutdanning, eller i forbindelse med utenlandsopphold som en del av studiet.
Søknader om innpassing kan kun innvilges dersom det er ledig plass i det studieåret det søkes
innpassing til. Søknad må foreligge skriftlig sammen med dokumentasjon på utdanning innen
1. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret. Dersom det er flere søkere enn
plasser i det aktuelle året, vil studentene rangeres etter følgende kriterier:
1. Total studieansiennitet målt i antall studiepoeng i emner fra NTNU og ekstern utdanning
godkjent av NTNU
2. Gjennomsnittskarakteren for alle emner avlagt ved NTNU og ekstern utdanning godkjent
av NTNU
3. Alder, med den eldste først, spesifisert etter fødselsdato.
§ 16 Fritak for vurdering
16.1 Avgjørelse ved søknad om fritak
Fakultetet avgjør søknader om fritak for enkeltemner.
§ 20 Mastergrad
20.3.1 Emnet for masteroppgaven og veiledning
Masteroppgaven kan ha enten et rent faglig eller et fagdidaktisk tema. Emnet for
masteroppgaven og eventuelt valgfritt pensum skal godkjennes av det instituttet
hovedveileder tilhører. Dersom det oppnevnes flere veiledere, skal én av dem være ansvarlig
hovedveileder.
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20.3.2 Masteroppgaven
For å få godkjent tema for masteroppgaven kreves det normalt at samtlige obligatoriske og
valgbare emner som inngår i studentens godkjente utdanningsplan fram til masteroppgaven
påbegynnes, er bestått. Fakultetet kan fravike denne bestemmelsen og skal da ta hensyn til
følgende:
o omfanget av de gjenstående emner
o om de gjenstående emner er vesentlige for gjennomføring av masteroppgaven.
Videre vil studenten måtte forholde seg til utfyllende regler i studieforskriften for fakultetet,
eventuelt for realfagsstudiene.
Ikrafttredelse
Utfyllende regler trer i kraft fra og med studieåret 2007/2008. Reglene gjelder også for
studenter som ble tatt opp i studiet før dette.

3

