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ST 47/16 Fordeling av opptaksrammer 2016/17 -- endelig forslag

Behandling i NTNU - FUS - Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen - 07.06.2016

I henhold til årshjulet for studieplanprosessen spilte FUS høsten 2015 inn forslag til fordeling pr 
studieprogram av opptaksrammen for 2016/17.  Som vanlig ble en ‘restkvote’ på 10% av 
plassene holdt tilbake i påvente av søkertallene.

Med basis i de foreliggende søkertallene diskuterte FUS i møtet prinsippene for hvordan 
restkvoten skulle fordeles. Følgende prinsipper legges til grunn:  Studiets popularitet (som gitt 
ved primærsøkerandelen), ønsket ramme fra fakultetet, samt markedsbetraktninger.

Vedtak i NTNU - FUS - Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen - 07.06.2016

FUS-leder og FUS-sekretær gis fullmakt til å fordele restkvoten av studieplasser for 
teknologi/siv.ing.-studiene for studieåret 2016/17.

ST 48/16 Utfyllende regler (tekno/siv.ing.) -- sluttbehandling

Behandling i NTNU - FUS - Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen - 07.06.2016

Den nyeste versjonen av utfyllende regler for siv.ing./teknologi ble lagt fram av Ann-Charlott 
Pederson som leder arbeidsgruppa oppnevnt av FUS.  Etter noe diskusjon ble FUS enige om 
følgende avklaringer:

1. Det åpnes opp for langt større valgfrihet mhp vurderingsformer, bl.a. for å legge bedre 
til rette for pedagogisk utvikling av siv.ing.-studiet.  Dog skal delvurderinger ikke 
benyttes.

2. Bestemmelser om mindre (<30%) og større (>50%) arbeider tas bort.  Dette vil gjøre 
reglene enklere å forstå og praktisere.

3. Dersom studenten også stryker ved utsatt eksamen, så slipper han å gjenta obligatoriske 
øvinger påfølgende år med mindre øvingsopplegget er vesentlig endret.  (Tellende) 
arbeider må tas på nytt.

Arbeidsgruppa innarbeider disse avklaringene med sikte på å få reglene fastsatt av rektor før 
sommerferien.

ST 49/16 FUS' kvalitetsmelding for 2014-15 -- oppfølging

Behandling i NTNU - FUS - Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen - 07.06.2016

Ett av tiltakene i FUS’ kvalitetsmelding for 2014/15 er å undersøke læringsmiljøet ved ett 
studieprogram ved hvert siv.ing.-fakultet.

Reidar Lyng og Magnus Johannesen innledet til diskusjon om temaet læringsmiljø.  Noen 
hovedpunkter fra diskusjonen:

 Læringsmiljø må ses i studiets kontekst – for teknologistudier vil dette omfatte 
elementer som f.eks. problemløsning, praksis og innovasjon

 Læringsmiljø må også ses i lys av studiets læringsutbyttebeskrivelser
 Dagens foredragsbaserte undervisning er lite effektiv, og infrastrukturen er en 

bremsekloss for pedagogisk utvikling



 Nye undervisnings- og vurderingsformer krever i utgangspunktet større innsats fra 
faglærernes side – hvor skal denne tiden tas fra?

 Studieprogrammet er en naturlig ramme for utvikling av læringsmiljø – programarealer 
har vist seg å være miljøskapende

 I store fellesemner kan studieprogram-spesifikke øvingsopplegg virke miljøskapende
 I siv.ing.-studiet brukes det mer undervisningsressurser i siste del av studiet enn i første 

– kanskje bør dette jevnes ut noe?
 Siv.ing.-studiet har tradisjon for å bygge læringsmiljø gjennom prosjektarbeid og 

studentassistenter.  Apropos:  Ved Berkeley får eldre studenter studiepoeng for å 
undervise

 Øvinger trenger ikke være enten individuelle eller gruppebaserte – man kan gi 
studentene muligheten til å velge

FUS vil undersøke læringsmiljøet ved utvalgte studieprogram i løpet av høsten 2016.  FUS vil 
også kartlegge bruken av «ingeniørstige» i de 5-årige programmene.

ST 50/16 U-Multirank-undersøkelsen -- videre diskusjon

Behandling i NTNU - FUS - Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen - 07.06.2016

Saken ble utsatt.

ST 51/16 Forslag til mandat for 2M-underutvalg

Behandling i NTNU - FUS - Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen - 07.06.2016

Arbeidsgruppa for faglig integrasjon på teknologiområdet vurderer å opprette et underutvalg for 
å se nærmere på de 2-årige masterprogrammene i teknologi.  Utkast til mandat for et slikt utvalg 
ble drøftet.  FUS-leder tar med seg innspillene og vurderer om det skal opprettes et underutvalg 
eller om arbeidsgruppa skal håndtere dette delområdet selv.

ST 52/16 Høring – Reviderte utfyllende regler til NTNUs studieforskrift for realfagstudier 
ved NTNU

Behandling i NTNU - FUS - Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen - 07.06.2016

FUS har ingen kommentarer til denne høringen.

ST 53/16 Høring -- ny opptaksforskrift ved NTNU

Behandling i NTNU - FUS - Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen - 07.06.2016

FUS har ingen kommentarer til denne høringen.



ST 54/16 Søknad om å sette TDT4210 Helseinformatikk til "undervises ikke"

Vedtak i NTNU - FUS - Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen - 07.06.2016

Søknaden innvilges.

ST 55/16 Søknad om bytte av programmeringsemne i Nanoteknologi-programmet 
2016/2017

Vedtak i NTNU - FUS - Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen - 07.06.2016

Søknaden innvilges.

ST 56/16 Eventuelt

Behandling i NTNU - FUS - Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen - 07.06.2016

Ingen saker.

ST 57/16 Runde rundt bordet - aktuelle saker

Behandling i NTNU - FUS - Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen - 07.06.2016

Ingen saker.

ST 58/16 Orienteringsssaker

Behandling i NTNU - FUS - Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen - 07.06.2016

Søknaden fra NT om å slå sammen de to materialteknologi-programmene er trukket.


