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ST 59/16 Krav for å tildele sivilingeniør-tittelen

Departementet har endret forskriften som regulerer 
tildeling av sivilingeniør-tittelen.  Det legges nå opp 
til at utdanningsinstitusjonene selv skal samordne sin 
praksis.

 Orientering: Roger Midtstraum – FUS-leder 
og leder av UHR NRT (Nasjonalt råd for 
teknologiutdanning) – orienterer om:

o Dagens praksis ved NTNU
o De nasjonale siv.ing.-vilkårene som 

NRT nylig har utformet
 Diskusjon:  Hvilke konsekvenser får dette for 

NTNU?

ST 60/16 Studieprogramportefølje innen teknologi

I lys av saken ovenfor – og i lys av fusjonen – er det 
en rekke strategiske spørsmål som reiser seg knyttet 
til NTNUs teknologistudier, så som:  Skal 2-årige 
masterprogram gi siv.ing.-tittel?  Skal 2-årige 
masterprogram (fortsatt) være en kopi av siste del av 
5-årige?  Skal ingeniørutdanningen være 
profesjonsrettet eller ‘master-forberedende’?  Hvor 
lik/ulik skal ingeniørutdanningen og første del av 
siv.ing.-utdanningen være?  En egen arbeidsgruppe 
nedsatt av rektor ser nå på disse spørsmålene og 
ønsker å få innspill fra siv.ing.-studieprogramlederne.

 Diskusjon omkring spørsmålene ovenfor

ST 61/16 K-emne-ordningen

FUS har satt ned en arbeidsgruppe for å gjøre en bred 
gjennomgang av K-emne-ordningen i siv.ing.-studiet.

 Orientering:  Stein Ove Erikstad, leder av 
arbeidsgruppa, gjør rede for arbeidet så langt

 Diskusjon:  Hvilke erfaringer har 
studieprogramlederne med dagens K-emne-
ordning?  Hvordan kan ordningen forbedres?



ST 59/16 Krav for å tildele sivilingeniør-tittelen

Behandling i NTNU - FUS - Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen - 23.06.2016 
- fellesmøte

FUS- og NRT-leder Roger Midtstraum gikk gjennom de nasjonale vilkårene for 
sivilingeniørutdanning som NRT nylig har utformet.  Møtet diskuterte vilkårene og hvilke 
konsekvenser de vil ha for NTNUs sivilingeniørtilbud.  

Noen hovedpunkter fra diskusjonen:
 Bred støtte til studenter som tas opp til toårige masterprogram (2M) skal ha IKT-

kompetanse
 Vilkårene kunne vært ‘brutt ned’ for 2M
 Tilleggsbenevnelsen «sivilingeniør» kommer på vitnemålet, og der bør det være en 

henvisning til disse NRT-vilkårene
 Alle siv.ing.-studieprogram ved NTNU bør gjennomgås for å se om de oppfyller 

vilkårene.  Det kan være tilfeller der vilkårene ikke oppfylles direkte. I slike tilfelles 
gjøres det en vurdering av om vilkåret likevel anses som oppfylt.  Hvis vilkåret anses 
oppfylt, må dette begrunnes.

ST 60/16 Studieprogramportefølje innen teknologi

Behandling i NTNU - FUS - Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen - 23.06.2016 
- fellesmøte

FUS-leder Roger Midtstraum gikk gjennom et notat som viste ulike alternativer for utforming 
av NTNUs tilbud av teknologistudier, sett i lys av de nye vilkårene i sak 59/16.

Noen punkter fra diskusjonen som fulgte:

 Overgang fra bachelor i ingeniørfag (3B) til femårig integrert master/siv.ing. (5M) skjer 
via (nasjonalt) samordnet opptak.  Mens studenten går på 3B opparbeides alderspoeng 
som gjør at studenten kan komme inn på 5M-studier selv om karakterene fra 
videregående skole ikke er gode nok.  Mange i møtet mente at alderspoengordningen er 
for raus og at den gir redusert opptakskvalitet.

 NTNU har tradisjon for å legge lista høyt ved opptak og ha høy gjennomføringsgrad.  
Noen tekniske universiteter i utlandet legger lista lavt ved opptak og siler ut kraftig 
underveis.  NTNU bør fortsette sin tradisjon på dette området.

 Det er et overordnet mål for NTNU å redusere antall studieprogram.  Innenfor 
teknologiområdet vil én mulighet være å slå sammen norske og internasjonale 2M-
program innen samme fagfelt.  Spørsmålet blir da: Skal det sammenslåtte programmet gi 
siv.ing. eller ikke?  Hvis det skal gi siv.ing., vil opptakskravene være ‘standardisert’ (jfr 
de nye nasjonale vilkårene), men da vil mange potensielle utenlandske søkere bli 
ekskludert.  Hvis det ikke skal gi siv.ing., vil søkergrunnlaget være betraktelig større, 
men siv.ing.-tittelen faller altså bort, noe som antas å være lite populært blant norske 
studenter – og blant utenlandske studenter som tenker seg ut i det norske 
arbeidsmarkedet.

 «Sivilingeniør» er en tittel som har en spesiell betydning i Norge (og Norden), men 
NTNUs mål må være å gi «sivilingeniør fra NTNU» et unikt innhold.



 Gjennom fusjonen har NTNU fått tilført ingeniørutdanning (3B).  Det bør være et mål 
for NTNU å bygge opp «ingeniør fra NTNU» som en merkevare tilsvarende det man har 
gjort for siv.ing.

 Én iboende utfordring for 3B er at studiet både skal gjøre studentene ansettbare og 
‘master-forberedt’

 NTNU bør spisse og rendyrke følgende tre programtyper innenfor teknologi:  
o 3B
o 2M
o 5M

 Erfaringsbasert master bør ikke kunne gi siv.ing.
 I alternativ A kan man ha to 2M-program innen samme fagområde som gir samme 

gradsbenevnelse (Master of Science in Engineering), men med ulike opptakskrav (det 
ene har vanlige ‘norske’ opptakskrav, mens det andre har programspesifikke 
(‘internasjonale’) krav som kan være ganske annerledes).  Dette er forvirrende.

 I alternativ C vil det ikke være mulig å få siv.ing.-tittel hvis man har en ingeniørgrad 
(3B) og tar et toårig masterprogram (2M).  Mange mener at dette er ekskluderende og 
derfor uheldig.

 Alternativene B og C innebærer sammenslåing av norske og internasjonale 
‘søsterprogram’.  Ikke alle norske program egner seg for dette, da de i stor grad er basert 
på særnorske forhold.  Det gjelder f.eks. Entreprenørskolen, HMS, Industriell økologi.

ST 61/16 K-emne-ordningen

Behandling i NTNU - FUS - Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen - 23.06.2016 
- fellesmøte

Stein Over Erikstad ga en orientering om gjennomgangen av K-emne-ordningen som nå gjøres i 
FUS-regi.  Spesielt la han vekt på forslaget om å innføre en ‘minor’-ordning, dvs en 
tilleggsprofil på minimum 30 studiepoeng.  En slik minor kan bygges opp av elementer som 
allerede ligger inne i siv.ing.-studieplanen:  To K-emner, Eksperter i team-emnet  og 
ingeniørfaglig emne fra annet studieprogram.

Forslaget ble godt mottatt av møtet.  Fra diskusjonen:
 Minor-ordningen bør være frivillig – det skal fortsatt være mulig å ta K-emner på vanlig 

måte
 Minor-ordningen bør være forbeholdt 5M, både fordi det er praktisk vanskelig å få det til 

innenfor 2M, men også for å spisse og rendyrke 5M
 Minor-ordningen kan være vanskelig å kombinere med utenlandsopphold.  Bør kanskje 

gjennomføres i sin helhet i Norge.  
 Hvert minor-tema bør ha en faglig ledelse, som ivaretar den faglige kvaliteten
 Minor-temaene kan tenkes knyttet opp mot NTNUs tematiske satsningsområder (TSO), 

som er bærekraft, helse, havrom og energi
 Minor-idéen er ikke ny ved NTNU – den ble drøftet både av VK2 og Borg-utvalget


