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FORVALTNINGSUTVALGET FOR SIVILINGENIØRUTDANNINGEN (FUS)  
 

REFERAT FRA MØTE 11/2 2016 

Til stede: 
Roger Midtstraum (leder), Ann-Charlott Pedersen (SVT), Øyvind W. Gregersen (NT), 

Brynjulf Owren (IME), Stein Ove Erikstad (IVT), Åsmund Hugo (studentrepr.), Petter 

Tufte (studentrepr.), Nils Rune Bodsberg (sekretariat, referent), Hallstein Hemmer (FT, 

under FUS-sak 11/2016) 

Forfall: 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: 11/2 2016 kl 12:30-15:45 Møtested: Styrerommet i hovedbygningen 

 

FUS-sak 11/2016  Orientering om rammeplan for ingeniørutdanning  

Instituttleder Hallstein Hemmer fra Fakultet for teknologi (tidligere HiST) orienterte 

om innholdet i den nasjonale rammeplanen for ingeniørutdanning. 

 

Noen hovedpunkter fra diskusjonen i FUS: 

 Til tross for felles rammeplan er det store forskjeller i hvordan institusjonene 

har bygd opp sine ingeniørstudier 

 Det er en svakhet ved rammeplanen at IT ikke er et fellesemne.  Bl.a. er dette 

en utfordring når ingeniører tas opp ved de to-årige masterprogrammene i 

teknologi ved NTNU. 

 NTNU bør ha som mål å tilby landets beste ingeniørutdanning 

 

Vedlegg:  - Lysark:  Rammeplanen for ingeniørutdanningene 

 

 

FUS-sak 12/2016  Overganger (og opptak) ved teknologistudier ved NTNU 

En kartlegging mot fakultetene (jfr FUS-sak 9/2016) har ikke gitt grunnlag for å 

etablere felles kriterier for hva som bør gjelde når studenter på 3-årig 

ingeniørutdanning søker om intern overgang til 5-årig sivilingeniørutdanning.  

Opptaksforskriften er nå under revidering ifm fusjonen og vil formodentlig regulere 

dette forholdet.  For å sikre en mest mulig ensartet behandling av slike søknader i år 

ber FUS om at fakultetene gjør vanlig innledende saksbehandling, men ikke avslutter 

sakene før de har vært diskutert i FUS.  Søknadene behandles og oversendes FUS-

sekretær så snart som mulig etter søknadsfristens utløp (15. februar).   
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Prinsipielt mener FUS at hovedregelen bør være at interne overganger mellom 

studieprogrammer ved NTNU skal gå via samordnet opptak. 

 

Videre så FUS også på eksisterende regler for opptak til 2-årige masterprogram i 

teknologi (siv.ing.).  Disse reglene hjemler to opptaksgrunnlag:   

 Ingeniørutdanning 

 Annen tilsvarende utdanning, med krav om emner tilsvarende basisemnene 

innenfor siv.ing.-studiet (dvs matematikk, statistikk, fysikk, IT) 

 

Siden rammeplanen for ingeniørutdanning ikke stiller krav om IT som fellesemne, 

blir de to opptaksgrunnlagene ulike mhp krav til IT-kunnskaper.  Dette betyr at en 

søker med bachelor i ingeniørfag slipper kravet om IT-kunnskaper, mens en søker 

med bachelorgrad i realfag blir avkrevd dette.  FUS mener at dette er urimelig 

forskjellsbehandling og går inn for at kravet om IT-kunnskaper frafalles i slike saker 

ved årets opptak. 

 

FUS går inn for en større vektlegging av IT-kunnskaper i rammeplanen for 

ingeniørutdanningen (se FUS-sak 11/2016) og i NTNUs egne ingeniørutdanninger. 

  

 

FUS-sak 13/2016  Studiebarometer 2015:  Hvordan skårer siv.ing.-studiet? 

Nils Rune gikk gjennom noen av resultatene i NOKUT-rapporten 

«Studiebarometeret 2015:  Hovedtendenser».  På spørsmålet om overordnet 

tilfredshet kommer siv.ing.-studiet på en god 7. plass blant 44 såkalte 

utdanningstyper.  Blant siv.ing.-studentene er det kategoriene undervisning og 

medvirkning som får dårligst skår, mens relevans skårer høyest. 

 

Et eksempel på en 23-siders standardrapport for et studieprogram ble gjennomgått.  

FUS mener at slike rapporter er nyttige verktøy i forbedringsarbeidet på de ulike 

studieprogrammene.  De bør derfor sendes ut rutinemessig til alle 

studieprogramrådene hvert år. 

 

Videre bør det utarbeides rapporter på aggregerte nivåer (alle 5-årige siv.ing.-

program ved NTNU; alle teknologiprogram ved NTNU e.l.). 

 

FUS ser at studiebarometret får en stadig viktigere funksjon både ved NTNU og 

nasjonalt.  Det er derfor viktig at så mange studenter som mulig svarer på 

undersøkelsen.  Studentrepresentantene i FUS vil gjennom sine kanaler jobbe for økt 

svarprosent. 

 

Vedlegg:  - Lysark:  Studiebarometeret 2015 for siv.ing. 

 

 

 

FUS-sak 14/2016  Presentasjon av karakterpanelrapport for master i teknologi   

Øyvind gjennomgikk resultatene fra en nasjonal karakterundersøkelse for master i 

teknologi.  Undersøkelsen peker på to oppfølgingspunkter som også er relevante for 

NTNU: 
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 «Innføringen av nye karakterbeskrivelser fra 2014 har gitt en signifikant 

nedgang i snittkarakter på masteroppgaver ved de fleste universitet og 

høgskoler. Endringen er imidlertid moderat (-0,18) og ujevnt fordelt.» 

 «Det er til dels betydelige variasjoner mellom fagmiljø i karakterbruk på 

masteroppgaver som ikke kan forklares ved at studentene har ulikt 

opptaksgrunnlag.» 

 

Vedlegg:  - Lysark:  Karakterundersøkelse for masterutdanning i teknologi 

 

 

FUS-sak 15/2016  Studiekalender for teknologi (siv.ing.)-studier 2016/17  

Forslaget fra studieavdelingen ble godkjent av FUS med følgende merknader:  

 Fotnoten endres til: «Selvstudieukene kan benyttes til å ta igjen tapt 

undervisning pga ekskursjon eller andre ekstraordinære forhold» 

 FUS ønsker at lesedagene før eksamen i høstsemesteret gjeninnføres i 

fremtidige studiekalendre 

 FUS ønsker at undervisningsstart i vårsemesteret utsettes om lag én uke i 

fremtidige studiekalendre, slik at faglærere får bedre tid til forberedelser.  

Trolig vil det også kunne gi høyere oppmøte blant studentene. 

 

 

FUS-sak 16/2016  Forberedelser til internseminar 3. mars om siv.ing.-studiets struktur og 

innhold 
Seminaret vil finne sted på Gløshaugen.  Prodekanene oppfordres til å gå gjennom 

sine studieprogrammer for å se hvor godt de samsvarer med generisk studieplan og 

generiske læringsmål for siv.ing.-studiet. 

 

FUS-sak 17/2016  Orienteringssaker 

 Dispensasjonssøknad fra IME (emne 4235 Biomedisinsk optikk undervises ikke): 

Søknaden er innvilget.  FUS mener prinsipielt at undervisning av emner ikke bør 

være avhengig av enkeltpersoner, men av et fagmiljø.  Slik faglig robusthet er viktig 

av flere grunner. 

 

FUS-sak 18/2016  Runde rundt bordet – aktuelle saker   
IME tok opp at formålet og bakgrunnen for undersøkelsen omkring NTNUs praksis 

for sensur av masteroppgaver i siv.ing.-studiet («kontrollsensur») burde vært 

kommunisert bedre mot fagmiljøene. 

 

NT orienterte om at de vurderer ulike forbedringstiltak ifm vårens sensur. 

 

FUS-sak 19/2016  Eventuelt   
Kunnskapsdepartementet har svart på henvendelsen fra UHR/NRT ang endringen i 

forskriften som regulerer tildeling av tilleggsbetegnelsen «sivilingeniør».  Brevet vil 

være viktig input til diskusjonene i samordningsmøtet som UHR/NRT arrangerer 9. 

mars i Oslo, hvor for øvrig KD har valgt å ikke delta. 

 

I forrige FUS-møte ble det oppnevnt en arbeidsgruppe som skulle gjøre en bred 

gjennomgang av K-emne-ordningen (FUS-sak 5/2016).  Denne gruppen er blitt 
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utvidet med en representant fra HF etter initiativ fra FUS-leder.  Denne utvidelsen 

burde vært besluttet av FUS. 

 

DTU inviterer NTNU-studenter innenfor teknologi på masternivå til å delta i det 

internasjonale akademiske bistandsprogrammet «Engineering World Health».  

Deltagerne får tre ukers opplæring hos DTU i København før de reiser til Nepal for å 

reparere medisinsk utstyr på sykehus.  FUS anser studieprogrammet «Elektronisk 

systemdesign og innovasjon» som det mest relevante ved NTNU og videreformidler 

henvendelsen til studieprogramleder. 

 

 

 

Roger Midtstraum       Nils Rune Bodsberg 

Leder i FUS        Sekretær FUS  


