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4 EMNEBESKRIVELSER
NTNU lar ikke lenger emnebeskrivelsene inngå som en del av sine studiehånd-
bøker. Emmnebeskrivelsene finnes nå kun på nettet:

 http://www.ntnu.no/studier/emner

I dette kapittel vil vi derfor kun komme med noen korte kommentarer til 
enkelte begreper knyttet til emnebeskrivelsene:
 

Vurdering/Vurderingsform/Vurderinngsdel
Vurdering er ordet som i svært mange tilfeller erstatter eksamen, se kap. 1.4.1
Hvordan studentens kunnskaper, ferdigheter og faglig modenhet blir evaluert i 
det enkelte emnet skal angis i beskrivelsen av emnet. Hvis flere typer vurdering 
brukes i ett emne skal dette framgå. Da skal det også opplyses om hvor mye 
hver av de ulike vurderingsformene skal telle ved beregning av den endelige 
karakteren (vurderingsdel). Dette kan eksempelvis se slik ut:

Prosjektoppgave 30/100, Midtsemesterprøve 30/100 Avsluttende eksamen 
(skriftlig) 50/100.

eller slik:

Vurdering: Avsluttende eksamen (skriftlig) 100/100

Adgang til avsluttende vurdering.
I en rekke emner (de fleste) må studenten tilfredsstille noen krav for å få 
adgang til den avsluttende vurdering. Normalt er dette at emnets såkalte aktiv-
iteter; dvs. regneøvelser, laboratoriekurs, ekskursjoner mm, må være gjen-
nomført og godkjent før en får adgang til avsluttende vurdering. 

Forkunnskapsskrav
Forkunnskapsskrav i emnebeskrivelsen forteller hvilke krav om forkunnskaper 
som må være oppfylt før en kan tas opp til et emne. Det er studenten som har 
ansvar for at dette kravet er tilfredsstilt. Studenter som ikke tilfredsstiller 
opptakskravet, men likevel har fulgt undervisningen i emnet kan bli avvist til 
eksamen. Eksempelvis kan et opptakskrav beskrives slik:

Forkunnskapskravskrav: KJ1000

Dette betyr at vurderingen i KJ1000 Generell kjemi (eller tidligere varianter av 
dette emnet; MNKKJ100) må være bestått for å få adgang til det aktuelle 
emnet.

“Bygger på”
I emnebeskrivelsen finner en ofte opplysninger om at emnet “bygger på” visse 
forkunnskaper. Dette er en opplysning til studenten om hvilke forkunnskaper 
emnet bygger på og som normalt må være til stede for å få fullt faglig utbytte 
av det aktuelle emnet. Studenten kan likevel bli tatt opp til emnet og følge 
undervisningen, men må da påregne å arbeide tyngre enn hva tilfellet ville ha 
vært om alle forkunnskapene var på plass.
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Dato for avsluttende eksamen
Eksamensdatoene kunngjøres på et eget nettsted:

http://www.ntnu.no/eksamen/plan/

Reduksjon i antall studiepoeng (sp)
Det skal ikke gis uttelling i sp for eksamener i emner som overlapper faglig (se 
kap. 1.4.1, 3. avsnitt). Hvis en student har eksamener fra andre universiteter og 
høgskoler og tar eksamen i tilsvarende emner ved NTNU vil det utløse reduk-
sjon i antall sp. På samme måte vil eksamener i to emner ved NTNU som over-
lapper ikke gi full uttelling i studiepoeng

Emnekode
Hvert emne har en emnekode ved siden av emnets navn. Systemet for emne-
koder er beskrevet i kap 1.10. Emnekoden identifiserer emnet ved søk på nettet 
o.l.


