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Revisjon av emnekoder
Ved opprettelsen av NTNU og innføringen av Felles Studentsystem (FS) i 1996-97 ble studiene ved
tidligere NTH og AVH gjennomgått og omstrukturert. I denne forbindelse ble de forskjellige
studieelementene, helt ned til emnenivå, gitt (nye) koder. Hvert emne fikk en entydig kode, men med
noe ulik kodestruktur. I prinsippet består nå alle emnekodene av tre deler, som angir henholdsvis
STUDIUM, STED, og LØPENUMMER. Sted angis dels med kode for fakultet (og evt. institutt) og
dels med kode for fag.
Siden 1997 har det vært flere organisatoriske endringer ved NTNU, noe som blant annet har medført
at fakultets- og instituttstrukturen med tilhørende fakultets- og instituttnavn er blitt endret. Dermed er
den tilknytningen til sted som fremgår av emnekoden, blitt misvisende for svært mange emner.
På møte i Studieforum 4. mars 2002 ble det bestemt at en arbeidsgruppe skulle se på mulige løsninger
for revisjon av gjeldene emnekoder. Målsettingen var å få et kodesystem som var mer robust med
hensyn til organisatoriske endringer. Med i denne arbeidsgruppen har vært:
Gerd Bendiksvold, SA
Ola Furre, HF-fakultetet
Eirik Lien, SA
Terje Olsen, NT-fakultetet
Dagfinn Refseth, SA
Sven Erik Sivertsen, SA
Per Stene, SVT-fakultetet
Arbeidsgruppen har kommet fram til følgende mal for hvordan emnekoder skal bygges opp:
Hovedregelen er at emnekodene skal bestå av 2-4 bokstaver (unntaksvis flere) som representerer
fagområde, og 4 siffer hvor 1. siffer angir studienivå og 2.-4. siffer utgjør et løpenummer.
De teknologiske fagene vil markeres spesielt med en T som prefiks (erstatter dagens prefiks SI).
Fagområdet angis med to bokstaver i tillegg. Eksempel: TBA – Bygg, anlegg og transport.
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For de allmennvitenskapelige fagene fjernes prefiksene som hittil har angitt studium, hhv. HF, SV,
MNK og MNF. Resten av bokstavkombinasjonen beholdes i det store og hele og vil dermed angi
fagområde som tidligere. Eksempel: SOS – Sosiologi, MA – Matematikk. I noen få tilfeller har det
vært nødvendig å endre bokstavkombinasjonen for allmennvitenskapelige fagområder, hovedsakelig
for å unngå tvetydighet (se kommentarer i vedlagte liste).
Det har vært diskutert om kodene for alle fagområdene burde ha 3 (og bare 3) bokstaver for å gjøre
systemet mest mulig enhetlig. Behovet for å ha intuitive og utvetydige koder gjør imidlertid at dette
kravet blir for strengt. Dermed kan allerede innarbeidede kodeelementer beholdes, slik som ZO,
HIST, EXFAC etc.
For første siffer (studienivå) benyttes følgende verdier (med eksempler):
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Forkurs, elementære emner
Bachelorgrad, lavere nivå (tilsvarende grunnfag)
Bachelorgrad, høyere nivå (tilsvarende mellomfag)
Mastergrad generelt
Mastergrad, profesjonsstudier
(ledig)
Etter- og videreutdanning
(ledig)
Doktorgrad
(ledig)

ENG0001
SOS1023
BI2031
MA3218
TMT4025
HIST6001
TET8110
-

Hvorvidt det for løpenummeret (2.-4. siffer) lages en ny nummerserie eller om eksisterende
nummerering videreføres, spiller mindre rolle. Men det kan kanskje være praktisk med hensyn til
gjenkjennelse om emner som i dag har nummer 201, 202, 203 osv., videreføres med 2201, 2202 osv.
I noen få spesielle tilfeller kan det fortsatt være aktuelt med suffiks til emnekoden, slik som på Xemner (POLX/H03), men for øvrig vil prefiks og suffiks ikke bli tillatt.
En oversikt over alle aktuelle fagområder med tilhørende bokstavkombinasjoner er vedlagt som eget
dokument. Fakultetene og instituttene bes på dette grunnlag å innarbeide nye emnekoder på alle
emner i studieplanen for 2003-2004.

Med hilsen

Jon Walstad
studiedirektør
Knut Veium
seksjonssjef

Vedlegg: Nytt system for emnekoder - bokstavkombinasjoner
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