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8. LOV, FORSKRIFTER OG 
REGLEMENT
Utdrag av Lov om universiteter og høgskoler av 12.5.95 er inntatt sist i kapitlet.
Den generelle cand.mag.-graden har opphørt. En ny, interfakultær cand. mag
er oprettet.

For de matematisk-naturvitenskapelige gradene (kapittel 8.2) trådte det
i kraft en ny gradsforskrift fra og med studieåret 1999/2000. Forskriften
erstattet “Reglement for matematisk-naturvitenskapelige grader ved UNIT/
AVH”. 

Gradsforskriftens §§ 8,14,16 og 19 er senere endret ved KUFs forskrift
av 28 februar 2001.

 Forskrift om eksamen ved NTNU (se kapittel 8.3) gjelder også for de
matematisk-naturvitenskapelige grader..

8.1  INTERFAKULTÆR CAND.MAG.-GRAD

Forskrift om interfakultær cand.mag.-grad ved Norges
teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). 
Fastsatt av Kollegiet ved NTNU 14. juni 2000 med hjemmel i forskrift av 19. juni 1997 nr. 1099 
om eksamen ved NTNU § 27, jf. lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler § 50 nr. 
6. 

§ 1. Forskriftens virkeområde 
Forskriften gjelder studier som fører fram til graden candidata/candidatus
magisterii, men som ikke leder fram til graden candidata/candidatus magisterii
etter forskrift om grader innen matematisk-naturvitenskapelige fag ved NTNU
og forskrift om grader innen historisk-filosofiske og samfunnsvitenskapelige
fag ved NTNU. Forskriften gjelder studier som i sin helhet er gjennomført ved
NTNU eller studier som er bygget opp av eksamener fra både NTNU og
eksterne institusjoner. 

§ 2. Forvaltning og tildeling av grad 
Den interfakultære graden candidata/candidatus magisterii (cand.mag.) tildeles
og forvaltes av Kollegiet. 

§ 3. Krav og innhold 

1)Den interfakultære cand.mag. -graden oppnås på grunnlag av eksamener som
til sammen utgjør minst 80 vekttall. 

2)Eksamener fra institusjoner som går inn under Lov om universiteter og
høgskoler kan inngå i graden. Eksamener fra institusjoner som ikke går inn
under Lov om universiteter og høgskoler, herunder utenlandske institusjoner,
kan inngå i graden dersom disse er godkjent etter de godkjenningsordninger
som til enhver tid gjelder. 
 


