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FORVALTNINGSUTVALGET FOR SIVILINGENIØRUTDANNINGEN (FUS)  
 

REFERAT FRA MØTE 14/1 2016 

Til stede: 
Roger Midtstraum (leder), Ann-Charlott Pedersen (SVT, fra kl 1315), Øyvind W. 

Gregersen (NT), Brynjulf Owren (IME), Åsmund Hugo (studentrepr.), Nils Rune 

Bodsberg (sekretariat, referent) 

Forfall: Stein Ove Erikstad (IVT), Petter Tufte (studentrepr.),  Knut Veium (Studieavdelingen) 

Kopi til: 
FUS-representantene, Rektor Gunnar Bovim, Prorektor Berit Kjeldstad,  

Prorektor Kari Melby, Prorektor Johan Hustad, Utdanningsutvalget v/ Kirsti Rye 

Ramberg, Studiesjef Inge Fottland, Fakultetene som gir sivilingeniørutdanning, Rektors 

stab utdanning, Seksjonene i studieavdelingen, UNIPED, Studenttinget, AltUnd 

Møtetid: 14/1 2016 kl 12:30-15:45 Møtested: Styrerommet i hovedbygningen 

 

 

FUS-sak 1/2016  Kvalitetsmelding for sivilingeniørutdanningen 2014/15 fra FUS  

Basert på orienteringer om innholdet i fakultetenes kvalitetsmeldinger, bestemte FUS 

at FUS’ melding skal fokusere på følgende utfordringer: 

 

 Karakterer på masteroppgaver 

 Frafall 

 Læringsmiljø i første del av 5-årig integrert studium 

 

Roger og Nils Rune skriver et utkast til melding som sendes på sirkulasjon blant FUS 

før det sendes inn. 

 

Ved fremtidige behandlinger av kvalitetsmeldinger legger FUS opp til en foreløpig 

behandling i november/desember for bedre å kunne se tverrfakultære 

problemstillinger og vurdere koordinerte tiltak. 

 

 

FUS-sak 2/2016  Endring i gradsforskriften - sivilingeniør 

FUS gikk gjennom endringen i gradsforskriften (forskriften som regulerer tildeling 

av tittelen sivilingeniør) og tilhørende følgebrev.  Følgende punkter ønskes avklart 

mot Kunnskapsdepartementet: 

 Kan siv.ing.-tittelen tildeles kun for 5-årige program eller for både 5-årige og  

2-årige? 

 Kan siv.ing.-tittlelen tildeles også på individuell basis, ikke bare på 

programbasis? 
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FUS vil iverksette arbeid for å spesifisere kriteriene for tildeling av sivilingeniør-

tittelen ved NTNU, og se til at NTNUs praksis samordnes med andre institusjoner 

slik departementet forutsetter.  Inntil dette arbeidet er fullført skal dagens praksis 

opprettholdes.  

 

 

FUS-sak 3/2016  Forberede internseminar om siv.ing.-studiets struktur og innhold 

Seminaret berammes til torsdag 3. mars kl 0815—1245.   

 

Sentrale tema blir: 

 Ny gradsforskrift 

o Kriterier ved NTNU 

o Samordning med andre institusjoner 

 To-årige masterprogram i teknologi – videreutvikling av konseptet 

 Rydding i programporteføljen 

 

 

FUS-sak 4/2016  Revidering av utfyllende regler for siv.ing.-studiet – oppnevning av 

arbeidsgruppe 

 FUS oppnevner følgende arbeidsgruppe:  Ann-Charlott Pedersen (SVT, leder), 

Nils Rune Bodsberg (utdanningsstaben), Vegard Rønning (IME) og Åsmund 

Pedersen Hugo (student).  Anne Marie Snekvik (utdanningsstaben) bistår 

gruppa med juridisk kompetanse. 

 

Gruppas mandat er å revidere utfyllende regler for siv.ing.-studiet basert på ny 

studieforskrift og eventuelle andre føringer.  Arbeidet skal fullføres senest ved 

slutten av april. 

 

 

FUS-sak 5/2016  Bred gjennomgang av K-emne-ordningen – oppnevning av arbeidsgruppe 

 Følgende arbeidsgruppe oppnevnes:  Stein Ove Erikstad (IVT, leder), Nils Rune 

Bodsberg (utdanningsstaben), Reinold Ellingsen (IME), NN1 

(studieprogramleder SVT; utnevnes senere), NN2 (studieprogramleder NT; 

utnevnes senere) og Petter Tufte (student).  Ivar Pettersen (SVT) bistår med 

analysearbeid. 

 

Mandatet er å vurdere og foreslå endringer i retningslinjene for K-emner.  

Eksempelvis bør det kanskje åpnes for å kunne ta inn didaktiske emner som K-

emner.  Frist for arbeidet er slutten av april.   

 

 

FUS-sak 6/2016  Forespørsel om å innføre opptakskrav om snittkarakter B eller bedre for 

Industrial Design-programmet 

FUS imøtekommer ikke ønsket.  Det er ikke tilstrekkelig dokumentert at studenter 

med C som gjennomsnittskarakter har vansker med å fullføre dette studiet.   
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FUS-sak 7/2016  Forslag om å innlemme HMS-kurs i Teknostart 

FUS støtter forslaget fra NT.  Øyvind Gregersen følger opp saken mot Teknostart-

koordinator for å se på hvordan dette kan løses i praksis og melder tilbake til FUS. 

 

  

FUS-sak 8/2016  Runde rundt bordet – aktuelle saker   

IME:  Lysne-utvalget har pekt på viktige utfordringer knyttet til digital sårbarhet, og 

fakultetet ser nå på muligheten for å ta inn dette temaet i sine studieprogrammer.  Et 

K-emne kan også være aktuelt å tilby. 

 

 

FUS-sak 9/2016  Eventuelt   

Finne eksisterende to-årige masterprogram som kandidater for ‘double 

degree’/’dual degree’-samarbeid med TU Berlin 

 SVT:  Entreprenørskap-programmet har konkrete planer for utveksling med 

TU Berlin 

 NT:  En mulighet kan være å invitere TU Berlin til å bli med som partner i 

N5T-programmet «Innovative Sustainable Energy Engineering» (MSISEE) 

 IME:  Jobber med å omgjøre Elektronikk-programmet til et internasjonalt 

program 

 

Avklaring ang søknad om overgang til femårig master i teknologi (siv.ing.) 

Fusjonen åpner et større «internt marked» for søknad om overgang, f.eks. fra 

bachelorstudiet i ingeniørfag til siv.ing.-studiet.  Opptaksseksjonen ønsker 

retningslinjer fra FUS om hvordan slike saker skal håndteres.  IME, NT og IVT 

sjekker gjeldende praksis for tilsvarende saker, og FUS melder tilbake til 

opptaksseksjonen. 

 

Overgangsregler for oppflytting i årskurs 

NTNUs gamle studieforskrift inneholdt bestemmelser for oppflytting i årskurs 

for teknologi (siv.ing.)-studier.  I den nye forskriften er myndigheten til å 

fastsette slike krav lagt til den som har studieplanmyndighet.  Før utfyllende 

regler for teknologi (siv.ing.)-studiet er revidert, er det derfor behov for en 

overgangsregel.  FUS vedtok følgende:   

"Med hjemmel i NTNUs studieforskrift av 8. desember 2015 § 4-2 (1) 

vedtar Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen (FUS) at 

bestemmelsen i NTNUs studieforskrift av 7. desember 2005 § 4 nr. 3 

og 4 skal gjelde angående oppflytting i årskurs.» 

  

 

 

 

 

Roger Midtstraum       Nils Rune Bodsberg 

Leder i FUS        Sekretær FUS  


