
6.1 ORGANISERINGEN AV ETTÅRIG PPU (20 VEKTTALL) SIDE 245

6. PRAKTISK-PEDAGOGISK
UTDANNING (PPU) 
Revidert i samråd med PLU mai 2001.

De som har 3-årig fagutdanning, cand.mag.-, cand.philol.-, cand.polit.- eller cand.scient-/(cand.re-
al)-eksamen og som vil søke fast tilsetting i grunnskolen (fra 5.klassee) eller i den videregående 
skolen, må gjennomføre en praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). PPU ved universitetene er nå 
ettårig.

6.1 ORGANISERINGEN AV ETTÅRIG PPU
(20 VEKTTALL)

Fra og med høstsemesteret 1998 bestemte departementet at en ny, felles
nasjonal rammeplan for PPU skal legges til grunn for lokal studiemodell og
studieplaner ved universiteter og høgskoler. Etter vedtak i Kollegiet, NTNU,
15. juni 1998 ( K-sak 127/98) som godkjente studieplanene for det nye ettårige
(20 vt.) praktisk-pedagogiske studiet, organiseres det som følger:

- Det ettårige PPU-studiet består som normalordning av to helhetlige PPU-
semestre, PPU1 (høst) og PPU2 (vår). Begge PPU-semestrene kan etter
den nye ordningen inngå i cand.mag.-graden. 

- PPU1 gjennomføres som et samlet, heltids PPU-semester innenfor studi-
et til cand. mag.-graden, når studentene har gjennomført fagstudier på
minst 20 vt. i hvert av to fag. 

- PPU2 gjennomføres som et samlet, heltids PPU-semester, som også kan
gå inn som en del av cand. mag-.graden. PPU2 gjennomføres etter gjen-
nomført PPU1 tidligst som siste semester innenfor gradsstudiet, eller et-
ter gradsstudiet.

- PPU1 og PPU2 gjennomføres med lik fordeling (2 x 10 vt.) på fagdidak-
tikk og pedagogikk. Fagdidaktikk-komponenten fordeles med 2,5 vt. pr
fag i PPU1, gitt ved faginstituttene, og tilsvarende for PPU2, gitt ved Pro-
gram for lærerutdanning (PLU), som også gir undervisning i pedagogikk
(5 vt.) både i PPU1 og PPU2.

- Praksis organiseres i henhold til nasjonale rammeplankrav og fordeles
med 5 uker på PPU1 og 7 uker på PPU 2

- For studenter innenfor siv.ing.- og siv. ark.-utdanning og studenter opp-
tatt ved det særskilte lærerutdanningsprogrammet PLUM (program for
lærerutdanning i matematikk) er det vedtatt en egen fleksibel ordning og
organisering av PPU-tilbudet. 


