
SÆRBESTEMMELSER – MASTERSTUDIET I EIENDOMSUTVIKLING 
OG -FORVALTNING 

 

Et generelt nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning er fastsatt av Kunnskapsdepartementet og 
sendt ut til alle høyere utdanningsinstitusjoner i brev av 20. mars 2009. Kvalifikasjonsrammeverket (KRV) 
beskriver det læringsutbyttet det forventes at alle kandidater som har fullført utdanning på det aktuelle nivå skal 
ha ved endt utdanning. Graderingen av prestasjonen gjøres ved hjelp av karakterskalaen. Læringsutbyttet 
beskrives i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. (Se Kunnskapsdepartementets hjemmeside for det 
generelle nasjonale KRV.) Alle utdanningsprogram i Norge har utarbeidet egne fagspesifikke KRV. 

 

KUNNSKAP 

Kandidaten 
-   har god kunnskap om de viktigste fagaspektene innenfor eiendomsutvikling og  

   forvaltning og sammenhengen mellom disse. 

-   har grunnleggende kunnskaper om eiendomsforvaltning, fasilitetsstyring  

    og service, eiendomsutvikling, ombygging og rehabilitering, plan og byggeprosess 

-   har inngående kunnskap om tilhørende teorier, metoder og verktøy 

-   har god kunnskap om relevante rammefaktorer for eiendomsutvikling og forvaltning som plan og    

    byggesak, økonomi, marked, brukerbehov 

-   har inngående og omfattende kunnskaper innenfor utvalgte deler av fagområdet 

FERDIGHETER 

Kandidaten 

-   kan arbeide selvstendig med faglige problemstillinger innenfor valgt fagprofil 
-   kan bruke relevante teorier, metoder og verktøy til utredningsoppgaver,  
    planlegging og prosjektgjennomføring 
-   kan analysere og reflektere kritisk over informasjon og nytte denne på en relevant og nyttig måte. 

-   kan identifisere viktige interessenter og rammefaktorer for et prosjekt og vurdere relevante tiltak i  

   forhold til disse 
-   kan samarbeide konstruktivt om flerfaglige oppgaver 

GENERELL KOMPETANSE 

Kandidaten 

-   forstår den strategiske betydningen av eiendomsutvikling og forvaltning både fra et bruker-,  

    virksomhets- og samfunnsperspektiv 

-   forstår betydningen av et bærekraftig perspektiv og se eiendomsutvikling og forvaltning i et  

    livsløpsperspektiv 

-  kan bruke tilegnede kunnskaper og ferdigheter på mange ulike oppgaver 

-   kan kommunisere kompleks prosjekt- og prosessinformasjon knyttet til ulike oppgaver både med  

    spesialister og lekfolk 

-   kan bidra til nytenking og kritisk refleksjon som kan utvikle faget 

-   har forståelse av faglig integritet og kritisk refleksjon 

 
 
1. Læringsmål 

Masterstudiet i eiendomsutvikling og forvaltning er et profesjonsstudium som gir et bredt kompetansegrunnlag 
innen utvikling og forvaltning av eiendom. Studiet skal gi ferdigheter til å praktisere som eiendomsutvikler, 
forvalter, rådgiver og bestiller på en rekke forskjellige områder knyttet til eiendommer, bygg, anlegg, planlegging, 
forskning og undervisning innenfor privat og offentlig sektor. Studiet tar utgangspunkt i eksisterende områder og 
eiendommer, bygninger og infrastruktur, og ser på utvikling og forvaltning av disse i forhold til brukerkrav, tekniske 
forskrifter, standarder og behov for boliger, næringsbygg og offentlige tjenestetilbud. 

 
2. Hovedprofiler/Studieløp 

I masterutdanningen i Eiendomsutvikling og forvaltning undervises det i fag som omhandler eiendomsutvikling, 
bygningsforvaltning, byggprogrammering, lover og regelverk for bygging og eiendomsforvaltning, prosjekt- og 
økonomistyring. Studieretningen er tverrfaglig og tilbys i et samarbeid mellom Fakultet for arkitektur og billedkunst 
og Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi. 



Studiet tar utgangspunkt i grunnleggende basiskunnskaper innen teknologi, arkitektur, byggfag, organisasjon og 
ledelse eller økonomi. Fokus er på utvikling og forvaltning av bygg og eiendom, samt transformasjon av 
eksisterende bebyggelse. Det legges opp til et tverrfaglig samarbeid mellom studenter med ulik faglig bakgrunn 
fra tidligere studier. 

 
Semesterstruktur 1. og 2. semester 

Hvert studieår består av 2 semester. 
Det første året ved masterstudiet Eiendomsutvikling og forvaltning er de fleste emnene obligatoriske. Hvert 
semester består av 4 emner, hvert på 7,5 studiepoeng. Ett av emnene i 2. semester er valgbart. Her inngår også 

emnet Eksperter i Team, som er obligatorisk emne for alle studenter i 4. årskurs ved NTNU. 

 
Semesterstruktur 3. og 4. semester 

Høstsemesteret (3.semester) i 2. årskurs består av 3 obligatoriske emner, samt et valgbart emne. Emnet "Teori 
og metoder i Masteroppgaver" er en forberedelse til masteroppgaven i vårsemesteret. 
 
3. Kontaktinfo om programmet 

For informasjon om programmet og/eller studieveiledning, send en mail til studadm@ab.ntnu.no 
 
4. Opptaks- og rangeringsordninger 
 

Studieprogrammet retter seg mot kandidater med bachelor-grad eller tilsvarende.  
Det kreves minimum 3 års høyere utdanning med minst 80 sp i tekniske, økonomiske eller ledelsesfag som er 
relevante for eiendomsutvikling, bygg og eiendomsforvaltning. Dette kan blant annet omfatte; 

- 3-årig bachelor i ingeniørfag  
- 3-årig bachelor i økonomi og administrasjon 
- 3-årig bachelor i administrasjon og ledelse 
- 3-årig bachelor i husøkonomi og serviceledelse (Facilities Management). 
- 3-årig bachelor i eiendomsmegling 

 
5. Introuka 

En spesiell ordning gjelder for første semester i det 2-årige masterstudiet. For å gjøre studentene kjent med det 
studiet de er tatt opp til, blir det i den første uken satt av tid til dette formålet. Timeplanen for denne uken er 
forskjellig fra timeplanen i de andre ordinære ukene i semesteret. 

 
6. Generelle bestemmelser om emnevalg/utdanningsplan 

For studenter som er tatt opp til studier på 60 studiepoeng eller mer, skal utdanningsplan inngås mellom 
studenten og fakultetet innen utløpet av første semester. En utdanningsplan er en gjensidig avtale mellom den 
enkelte student og NTNU som skal sikre den nødvendige studieprogresjon og gjennomføring fram mot 
avsluttende grad. Utdanningsplanen viser innholdet og progresjonen i den planlagte utdanningen for studenten. 
Utdanningsplanen kan endres etter avtale med fakultetet.  
Frist for bekreftelse av utdanningsplan er 15. september for høstsemesteret og 15. februar for vårsemesteret. 
Valg av emner i alle årskurs foregår elektronisk ved registrering i Utdanningsplanen på Studentweb. 
I årskurs med valgmuligheter, godkjenner fakultetene utdanningsplanen. Det tillates normalt ikke at obligatoriske 
emner eller at de sentrale grunnlags- og basisemnene byttes ut. Emner som er fullført ved NTNU før opptak til 
studieprogrammet, kan godkjennes i utdanningsplanen som obligatorisk/valgbart emne. 
 
Valg av emner i 2. og 3. semester 

Aktuelle frister; 
- Frist for valgbare emner for høstsemesteret er 15. september. 
- Frist for valgbare emner for vårsemesteret er 15.februar. 
 
Aktuelle valgbare emner går fram av emnetabell for masterstudiet. Andre emner enn de som er listet opp kan 
også velges etter samråd med programleder, men det vil ikke blitt tatt hensyn til disse emnene i time- eller 
eksamensplanen.  
 
Etter at søknadene er behandlet ved fakultetet får studentene melding om de emner som blitt innvilget, og foretar 
deretter en bekreftelse av sin utdanningsplan. 
 
7. Frister 
Generelle frister for studieåret (G11): 

15. september:                  Frist for å bekrefte utdanningsplanen i høstsemesteret (evt. melding til  

eksamen) Frist for å søke om særordning til eksamen i høstsemesteret 
15. november:                   Frist for annullering av eksamensmelding i høstsemesteret 

("trekkfrist") 
1. desember:                     Frist for melding til undervisning i vårsemesteret 

http://www.ntnu.no/eit


 15. februar:                       Frist for å bekrefte utdanningsplanen i vårsemesteret (evt. melding til  
eksamen) Frist for å søke om særordning til eksamen i vårsemesteret 

30. april:                            Frist for annullering av eksamensmelding i vårsemesteret 
("trekkfrist") 

1. juni:                               Frist for melding til undervisning i høstsemesteret 

 
 
8. Eksperter i Team 

Intensjonen med det tverrfaglige prosjektemnet Eksperter i Team (EiT) er å forberede studentene på tverrfaglig 
samarbeid i yrkeslivet. Studentene skal gis trening i å anvende sin fagkunnskap på faglige utfordringer i 
samfunnet. Studenten skal utvikle innsikt, ferdigheter og holdninger slik at studentgruppa kan kommunisere faglig 
og løse en tverrfaglig problemstilling. Hver student går inn i samarbeidet som ekspert på sitt fagfelt. Gjennom 
gruppearbeidet skal studenten utvikle innsikt i egen faglig kompetanse og gruppeatferd, og kunne bruke den i 
samarbeid med andre. Eksperter i Team (EiT) er obligatorisk i masterprogrammet i eiendomsutvikling og 
forvaltning. Mer informasjon om Eksperter i Team finnes på hjemmesiden til emnet: www.eit.ntnu.no. 
 
9. Masteroppgaven 

Masteroppgaven utgjør 30 Sp og utføres normalt i 4. semester. 
Søknad om uttak av masteroppgaven sendes leder for programrådet på eget skjema innen 1. desember i 3. 
semester. Søknaden må være signert av student og faglærer/veileder. 
 
For å få utlevert masteroppgavene kreves det at alle emner i emnekretsen skal være bestått. Dersom fakultetet 
skal kunne fravike dette krav, skal det tas hensyn til: 
- omfanget av de gjenstående emner 
- om de gjenstående emner er vesentlige for gjennomføring av masteroppgaven. 

 
Masteroppgaven skal være tidsbegrenset. Fakultetet fastsetter starttidspunkt og tidsramme for masteroppgaven. 
Varigheten skal som hovedregel være 20 uker. Det kompenseres for påske og høytidsdager. Innleveringsdato for 
masteroppgaven fastsettes av programleder. Varigheten kan utvides hvis: 
- studenten har undervisningsarbeid ved NTNU 
- studenten på grunn av sykdom eller andre tvingende grunner blir forsinket i arbeidet 
- studenten utfører masteroppgave i utlandet. 

 
Masteroppgaven kan kun tas ut i løpet av uke 2. I spesielle tilfeller kan det gis dispensasjon fra denne 
bestemmelsen. 
 
Masteroppgaven kan utføres: 
1. Individuelt 
2. I gruppe med individuell bedømmelse 
3. I gruppe med felles bedømmelse. 
 
Alle studenter har krav på å få utføre masteroppgaven individuelt. Oppgaveform 2 og 3 kan studenter velge hvis 
de selv setter sammen gruppen, og emneansvarlig for oppgaven godtar det. I tilfelle 2 skal den enkelte students 
bidrag kunne skilles ut. Ved utførelse i gruppe skal studentene på forhånd inngå skriftlig avtale om forholdet. 
Avtalepartene er studentene i gruppen og emneansvarlig. Det benyttes særskilte avtaleformular. 
Den innleverte masteroppgaven med bilag kan av NTNU fritt benyttes til undervisnings- og forskningsformål. Ved 
bruk ut over dette, som utgivelse og annen økonomisk utnyttelse, må det inngå særskilt avtale mellom NTNU og 
kandidaten. 
 
10. Utvekslingsordning 

Programrådet kan godkjenne utvekslingsopphold med inntil et semester ved utenlandsk eller annen norsk 
utdanningsinstitusjon, og få dette godkjent som en del av mastergraden i Eiendomsutvikling og forvaltning. 
Forutsetningen for å få studieoppholdet godkjent, er at fagplanen legges fram og godkjennes av programleder. 
Oversikt over slike utvekslingsavtaler vil til enhver tid kunne finnes oppdatert hos Internasjonal seksjon ved 
Studieavdelingen. For å kunne få plass som utvekslingsstudent ved en av disse institusjonene, krever det at 
studenten har fulgt normal studieprogresjon. 
 
Nærmere informasjon finnes på internasjonal seksjons hjemmeside: 
http://www.ntnu.no/intersek/ntnustud/ 

 


