
SÆRBESTEMMELSER – 5-ÅRIG MASTERSTUDIET I ARKITEKTUR 
 
1. Læringsmål (kvalifikasjonsrammeverk opprettet 03.01.2011) 
 
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.   

KRV for masterstudiet i arkitektur ved NTNU ble vedtatt 03.01.2011og beskriver læringsmål for endt 5-årig 

utdanning (Masternivå).  Det er i tillegg beskrevet læringsmål for de første 3 årene av studiet (3-årig utdanning på 

bachelor-nivå). 

 3-ÅRIG UTDANNING PÅ BACHELOR-
NIVÅ 

MASTERNIVÅ 

KUNNSKAP Skal kunne utvikle faglig kunnskap på 
basis av skapende praksis, samt fagets 
teorier og metoder 

Skal kunne utvikle faglig kunnskap på basis av skapende 
praksis, samt fagets teorier og metoder, samt ha evne til å 
bryte egen forståelsesramme. 

Kunnskapsfelt Skal ha oversikt over kunnskapsfeltet 
definert i EU’s profesjonsdirektiv  
(2005/36/EF, artikkel 46) 

Skal kunne praktisere på grunnlag av kunnskapsfeltet definert i 
EU’s profesjonsdirektiv på basis av relevant og oppdatert 
forskning og praksis. 

Forståelses- og 
refleksjonsnivå 

Skal ha oversikt over teorier, metoder og 
praksisformer innen for det arkitektfaglige 
området.  Skal under veiledning kunne 
reflektere over eget arbeid. 

Skal kunne forstå, reflektere over, anvende og forholde seg 
kritisk-reflekterende til arkitektfaglig kunnskap og metoder, 
samt identifisere kunstneriske og vitenskapelige 
problemstillinger og utfordringer.  Skal kunne reflektere over 
eget arbeid. 

FERDIGHETER Skal kunne skape arkitektonisk plan, rom 
og form i samspill med fagets 
kunnskapsfelt. 

Skal kunne skape arkitektonisk plan, rom og form i samspill 
med fagets kunnskapsfelt. 

Skapende ferdigheter Skal på kunstnerisk og vitenskapelig 
grunnlag kunne skape arkitektonisk form 
som en estetisk syntese av tekniske, 
funksjonelle og samfunnsmessige 
aspekter. 

Skal på kunstnerisk og vitenskapelig grunnlag og på 
selvstendig basis kunne skape arkitektonisk form som en 
estetisk syntese av tekniske, funksjonelle og 
samfunnsmessige aspekter. Skal på faglig basis kunne 
etablere en kritisk holdning og utøve en kritisk produksjon i 
forhold til arkitektoniske problemstillinger og 
rammeforutsetninger. 

Instrumentelle ferdigheter Skal kunne anvende generelle 
arkitektfaglige og kunstneriske metoder, 
verktøy, representasjonsformer, samt 
generelle ferdigheter som knytter seg til 
arkitekt- og planleggerpraksis. 

Skal kunne systematisk mestre arkitektfaglige og kunstneriske 
metoder, verktøy, representasjonsformer, samt generelle 
ferdigheter som knytter seg til arkitekt- og planleggerpraksis. 

Gjennomføringsevne Skal inneha grunnleggende prosess- og 
metodeferdigheter til å gjennomføre 
prosjekteringsoppgaver innenfor studiet 
på selvstendig basis. 

Skal kunne analysere og vurdere praktiske og teoretiske 
arkitektfaglige problemstillinger og utfordringer, samt ha 
grunnlaget for prosess- og metodeferdigheter til å gjennomføre 
prosjekteringsoppdrag.  

Formidling og 
Kommunikasjon 

Skal kunne kommunisere muntlig og 
skriftlig, samt visuelt og romlig med 
fagfeller og andre relevante parter med 
hensiktsmessige virkemidler om fagets 
problemstillinger, samt konkrete planer og 
prosjekt. 

Skal kunne kommunisere muntlig og skriftlig, samt visuelt og 
romlig med fagfeller og andre relevante parter med 
hensiktsmessige virkemidler om fagets kunstneriske og 
vitenskapelige problemstillinger, løsningsmodeller, samt 
konkrete planer og prosjekt. 

Samarbeide Skal på selvstendig grunnlag kunne bidra i 
faglig og tverrfaglig samarbeide. 

Skal kunne igangsette og gjennomføre faglig og tverrfaglig 
samarbeide og påta seg ansvar med faglig integritet og 
respekt for andre parter. 

Læring Skal være i stand til å ta ansvar for egen 
læring, kreative prosess og produksjon.  

Skal være i stand til å ta ansvar for egen læring, kreative 
prosess og produksjon, samt faglig utvikling og spesialisering. 

GENERELL KOMPETANSE   

Rammeforståelse Skal kunne identifisere og forholde seg 
aktivt til de handlingsrom og 
rammebetingelser som gjelder fagets 
oppgaver og problemstillinger.  

Skal kunne identifisere og forholde seg aktivt og kritisk 
drøftende til de handlingsrom, rammebetingelser og 
konsekvenser som gjelder fagets oppgaver og 
problemstillinger. 



 
 
 

2. Profesjonsmål. 

Studiet gir innsikt i verdier og holdninger for arkitektprofesjonen, og åpner for en fremtidig karriere innen ulike 
yrkesroller som: arkitekt ved arkitektkontor, planlegger i stat, fylke eller kommune, konsulent i byggebransjen, 
forsker, oppdragsgiver i prosjekter, byggesaksbehandler, media, undervisning. 

 

3. Hovedprofiler.   

Semesterstruktur 1. til 3. årskurs 

1-3.årskurs i studiet utgjør grunnstudiet i masterutdanningen. 
Hvert studieår består av 2 semester, og i de tre første årene ved masterstudiet i arkitektur er alle emnene 
obligatoriske, med unntak av et valgfritt perspektivemne. 
 

Semesterstruktur 4. og 5. årskurs. 

Prosjektemnet er problem- og prosessorientert med vekt på arkitektfaglig tilnærming til, bearbeiding av og svar 
på ulike problemsituasjoner og oppgaver. Prosjektemnet skal knyttes tett opp til et kunnskapsemne. 
 
4. Kontaktinfo om programmet. 

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

Opptakskrav til de 5-årige studieprogrammene er: 
- Utdanning fra videregående skole som gir generell studiekompetanse/realkompetanse 
   i tillegg til spesielle opptakskrav – R1 + R2 + Fysikk eller tilsvarende. 
- Utenlandsk utdanning som gir rett til immatrikulering ved norske universiteter i tillegg til spesielle 
opptakskrav R1 + R2  
   +  Fysikk eller tilsvarende.    

 
6. Introuka 

En spesiell ordning gjelder for første semester i det 5-årige masterstudiet i arkitektur for å gjøre studentene kjent 
med det studiet de er tatt opp til. To av ukene (33 og 34) settes av til formålet, og timeplanen for disse spesielle 
ukene er forskjellig fra timeplanen i de andre ordinære ukene i semesteret.  
 
7. Generelle bestemmelser om emnevalg/utdanningsplan. 
 

De emner fakultetet underviser for 1. – 3. årskurs, arkitektstudiet, er kun åpne for studenter som er opptatt til 
Masterstudiet i arkitektur. Fakultetet kan dispensere fra denne regelen, for søkere som med utgangspunkt i 
opparbeidet kompetanse eller på annen måte må forventes å kunne bidra til et styrket faglig og sosialt 
læringsmiljø. Slik dispensasjon gis kun unntaksvis og da kun for enkeltemner. 
 

For studenter som er tatt opp til studier på 60 studiepoeng eller mer, skal utdanningsplan inngås mellom studenten 
og fakultetet innen utløpet av 1. 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 bekrefelse av utdanningsplan er 15. september for høstsemesteret 
og 1. 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 tilltates 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 4. og 5. årskurs  

Det skal velges et videregående prosjektemne i hvert høst og vårsemester for 4. årskurs, og for høstsemesteret i 
5. årskurs. Frist for valgene er ca. 15. mai for høstsemesteret, og ca. 1. oktober for vårsemesteret. Det skal velges 
3 alternativer i prioritert rekkefølge. Etter at søknadene er behandlet ved fakultetet får studentene melding om de 
emner som er blitt innvilget, og foretar deretter en bekreftelse av sin utdanningsplan. 
 

Rollehåndtering Skal kjenne til fagets ulike roller og 
oppgaver. 

Skal kunne praktisere i fagets ulike roller og oppgaver, samt 
ha evne til å praktisere i nye relevante roller og 
anvendelsesområder for faget. 

Etikk, holdninger Skal ha kunnskap om fagetiske 
problemstillinger og være bevisstgjort 
fagets samfunnsetiske rolle. 

Skal ha kunnskap om og aktivt ta stilling til fagetiske 
problemstillinger og være bevisstgjort fagets samfunnsetiske 
rolle. 
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Oversikt over 7., 8., 9., og 10 semester studieåret 2015/2016 

 

 Høst Vår 

7. semester   

1 Prosjektemne 15 Sp  

1 tilhørende kunnskapsemne 7,5 Sp  

1 valgbart kunnskapsemne 7,5 Sp  

8. semester   

1 Prosjektemne  15 Sp 

1 tilhørende kunnskapsemne  7,5 Sp 

EIT   7,5 Sp 

9. semester   

1 Prosjektemne 15 Sp  

1 tilhørende kunnskapsemne 7,5 Sp  

1 valgbart kunnskapsemne 7,5 Sp  

10. semester   

Masteroppgaven  30 Sp 

 
 
Selvprogrammerte emner 

Det gis anledning for studenter å ta Prosjektemner (15 Sp) som ledet selvstudium under fagkodene: AAR4505, 
AAR4507. AAR4600, AAR4601, og tilsvarende for kunnskapsemner (7,5 Sp) under fagkodene: AAR4800, 
AAR4801, AAR4803, AAR4805, AAR4900, AAR4901, AAR4906, AAR4908. De samme emnenumrene kan tas i 
bruk av fakultetet for gjennomføring av emner som ikke er definert i studieplanen. For selvprogrammerte emner 
tildeles det et begrenset antall veiledningstimer pr. student. Sensur skal organiseres av veileder og gjennomføres 
separat for prosjektemner og kunnskapsemner. Studentene er selv ansvarlige for å knytte til seg veileder i god tid 
før søknadsfrist. Studentene skal selv utarbeide emnebeskrivelser som skal inneholde: 

- Fagnummer, navn på emnet og antall studiepoeng 
- Undertittel som beskriver tematikk i emnet 
- Navn på veileder/emneansvarlig det er inngått avtale med 
- Læringsmål for kunnskaper og ferdigheter 
- Faglig innhold 
- Læringsformer og aktiviteter 
- Læringsmateriell: litteratur, forbilder, metodeunderlag m.m. 
- Innlevert materiale: prosjektarbeider, rapport el. 
- Beskrivelse av forkunnskaper, bl.a. tidligere gjennomførte emner 
- Motivasjonsbeskrivelse og begrunnelse for å selvprogrammere emnet 

 
Emnebeskrivelsen skal være gjennomdiskutert og godkjent av veileder/emneansvarlig i god tid før ordinær 
søknadsfrist til emner.Veiledergodkjent emnebeskrivelse skal sammen med søknaden om selvprogrammert 
emne være fakultetet ved studieadministrasjonen i hende en uke før ordinær søknadsfrist for emner. Søknader 
mottatt etter denne fristen avvises. Dersom det inngås samarbeide med eksterne parter i emnet, som for 
eksempel utførelse av prosjekteringsoppdrag, skal det til søknaden vedlegges avtale med ekstern part, som 
sikrer akademisk uavhengighet. Det er ikke anledning til å ta i mot honorar for arbeide utført i emnet. 
 
Gjennomføring av emner 

Fakultetet forplikter seg ikke til å gjennomføre emner på ordinært vis, om det er påmeldt mindre enn 8 studenter i 
prosjektemner (15 Sp), og mindre enn 10 studenter i kunnskapsemner (7,5 Sp). 
 
Forandringer av emnekrets. 

Ombytting av enkelte emner med andre emner innen fakultetet kan finne sted med fakultetets samtykke.  
Ombytting av enkelte emner med emner fra et annet fakultet kan finne sted med de berørte fakultets samtykke. 
Slike endringer tillates ikke foretatt etter 15. september for høsteksamensemner og 15. februar for 
våreksamensemner for den eksamensperiode hvor første gangs prøve i emnet/emnene skal være avlagt. 
 
Utsatt  vurdering basert på prosjektarbeider. 

For emner der avsluttende vurdering er basert på øvingsarbeider, gjelder at kun studenter som har levert inn 
arbeider til ordinær avsluttende vurdering, eller har hatt gyldig forfall ved denne vurderingen, får adgang til utsatt 
vurdering.  Ved utsatt vurdering basert på prosjektarbeider, må det leveres et nytt eller revidert arbeid i emnet 
innen en tidsfrist, fastsatt av emneansvarlig. Dersom arbeidet er av en slik art at dette ikke er mulig, gjentas 
emnet i sin helhet neste studieår. 
Det samme gjelder for studenter som ikke har fått adgang til utsatt vurdering. 
 
Adgang til eksamen. 

Instituttene har adgang til å fastsette både en nedre og øvre grense for tallet på studenter i prosjektemner og 
kunnskapsemner. 



For å få adgang til eksamen i de enkelte emner må kandidatene ha fått godkjent de obligatoriske øvinger i emnet. 
Når det for øvingsarbeider er fastsatt innleveringsfrist, kan studenten normalt ikke levere besvarelser eller bilag til 
disse etter fristens utløp. Instituttene kan i spesielle tilfeller etter søknad gi utsettelse med innlevering inntil 
øvingsoppgavene skal sensureres. 
Ved gjentak av ikke bestått eksamen i emner der karakteren fastsettes på grunnlag av øvingsarbeider, henvises 
til bestemmelsene i Forskrift om eksamen. 
 
Utsatt eksamen. 

Utsatt eksamen legges normalt til neste ordinære eksamensperiode. 
 
8. Frister.  

 
Generelle frister for studieåret:  

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")  
ca. 1. oktober  Frist for påmelding til prosjektemner for vårsemesteret. 
1. november  Frist for påmelding til kunnskapsemner for vårsemesteret 
1. 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")  
Ca. 15. mai  Frist for påmelding til prosjektemner for høstsemesteret 
Ca. 1. juni  Frist for påmelding til kunnskapsemner for høstsemesteret 
 
 
 
 
 
 
9. Perspektivemne.  

Perspektivemnet er et obligatorisk emne i andre semester og skal representere en annen studiekultur enn det 
studieprogrammet studenten er tatt opp til. Oversikt over emnene som tilbys som perspektivemner og hvilket 
tidspunkt i studiet emnet skal tas, vil være angitt i utdanningsplanen.  
Emnebeskrivelser finnes på http://www.ntnu.no/studier/sokemne  
 
10. Eksperter i Team (EiT). 

Eksperter i team er normalt obligatorisk for alle mastergradsstudier og profesjonsstudier ved NTNU. 
Intensjonen med det tverrfaglige prosjektemnet 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 det i samarbeid med andre. 
Eksperter i Team (EiT) er obligatorisk i masterprogrammet i arkitektur, og gjennomføres i 4. årskurs, normalt som 
et intensivkkurs i 8.semester. 

Mer informasjon om Eksperter i Team finnes på hjemmesiden til emnet: http://www.ntnu.no/eit 
 
11. Masteroppgaven. 

Masteroppgaven utgjør 30 Sp og utføres normalt i 10. semester. 
For å få utlevert masteroppgavene kreves det at minst et prosjektemne (15 Sp) inngår i emnekretsen som er 
gjennomført i 4. og 5. årskurs. 
 
Det kreves videre 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.  
 

For å få utlevert masteroppgave forlanges det at den foreskrevne praksis er opparbeidet og godkjent. 
 
Masteroppgaven skal være tidsbegrenset. Fakultetet fastsetter starttidspunkt og tidsramme for masteroppgaven. 
Varigheten skal som hovedregel være 18 uker. 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. 

 
Uttak høst: Masteroppgaven skal tas ut i uke 24 med innlevering i uke 51. 

http://www.ntnu.no/studier/sokemne
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Sensur av masteroppgaven finner sted i uke 2-3. 
 
Uttak vår: Masteroppgaven skal tas ut senest i uke 51 med innlevering i uke 19. 
Sensur av masteroppgaven finner sted i uke 21 – 22. 
 
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 veileder 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 veileder. 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. 
 
12. Utvekslingsordning. 

Studentene kan normalt søke studieopphold i utlandet i 7. og/eller 8. semester og få dette godkjent som en del av 
mastergraden i arkitektur. Forutsetningen for å få studieoppholdet godkjent, er at fagplanen legges fram og 
godkjennes av fakultetet. 
Semesteret/årskurset vil ikke bli registrert i fagkretsen før vitnemål fra utenlandsk studiested er godkjent av 
fakultetet.  
Fakultetet har utvekslingsavtaler med en lang rekke universitet og høgskoler i utlandet. 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 gjennomført 
de tre første årene av arkitektstudiet ved NTNU. Slike studieopphold gis normalt for 1 – 2 semester. 
 
Årlig vil mellom 30 og 40 studenter kunne få plass som utvekslingsstudent i utlandet. 
 

Nærmere infomasjon finnes på  internasjonal seksjons’ hjemmeside:  
http://www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet 
 
13. Praksis.  

Det stilles krav til 12 ukers relevant praksis i løpet av det 5-årige studiet, hvorav 7 skal være på byggeplass. Korteste 
godkjennbare praksisperiode er 2 uker. Den foreskrevne praksis skal være godkjent før masteroppgaven tas ut. 
For øvrig vises til praksisforskriftene: http://www.ntnu.no/studier/arkitektur/master/oppbygging.    
 
14. Generell studieinformasjon 
 
Emnebeskrivelser 

Alle emnebeskrivelser finnes på http://www.ntnu.no/studier/sokemne  
 
Fakultetsforelesninger. 

I forbindelse med undervisningen i emnene Arkitektur 1, 2, 3, 4, 5 og 6 og alle prosjekt vil det bli avholdt 
fakultetsforelesninger. Den gjennomsnittlige undervisningsbelastning av disse er beregnet til 1,5 Sp. Denne 
undervisningen er tatt med i utregningen av studiepoeng. 
 
Fakultetsforelesninger er en felles innføring i områder i prosjekt og kunnskapsemne som anses å være av 
betydning for de studenter som ikke kommer til å gjennomgå vedkommende emne. Dessuten omfatter 
fakultetsforelesningene gjesteforelesninger. 
 
Ekskursjoner. 

I løpet av studietiden arrangeres normalt 5 til 6 større ekskursjoner: 
- Introduksjonsekskursjon i 1. semester. 
- Ekskursjon til utlandet i 2. semester. 
- Norgesekskursjon. Feltstudier av eldre norsk arkitektur i 4. semester. 
- Nordenekskursjon. Boligekskursjon i Skandinavia i 5. semester. 
- Utenlandsekskursjon etter 6. semester. 
- Ekskursjoner i forbindelse med prosjektemner. 

Ingen av ekskursjonene er obligatoriske, og det må normalt påregnes en egenandel fra studentene. 
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