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UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 
TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET 

Fastsatt av Utdanningsutvalget 23.03.2006 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 07.12.2005 § 45. 
Endringer vedtatt av Utdanningsutvalget 20.02.07 og 09.04.2008.

Trådt i kraft fra og med studieåret 2006/2007.

§ 2 Definisjoner
I teknologistudiet /sivilingeniørstudiet forstås obligatoriske og valgbare emner på følgende måte:

obligatoriske emner emner som må tas i et bestemt studieprogram/
studieretning/hovedprofil

valgbare emner emner som det kan velges blant i et bestemt
studieprogram/studieretning/hovedprofil.

§ 4 Studierett og studieprogresjon 

4.3.1 Eksamenskollisjon
I tilfeller hvor oppflytting fører til kollisjoner i de fastsatte eksamensplaner, vil det ikke kunne forlanges at
eksamensdatoen blir forandret. 

4.3.2 Studieprogresjon for studenter som har fått overgang eller opptak til nytt studieprogram
Studenter som i forbindelse med overgang eller opptak til nytt studieprogram, blir pålagt obligatoriske emner fra 1.
og 2. årskurs, vil bli vurdert individuelt ved innpassing i årskurs i forhold til bestemmelsene i § 4.3 i
Studieforskriften. 

4.6.1 Tilleggsemner
Studenter som har studierett til et studieprogram i teknologi (sivilingeniørstudium) ved NTNU eller har avlagt
graden master i teknologi/sivilingeniør, har rett til å melde seg til undervisning og vurdering i emner som ikke inngår
i utdanningsplanen/graden. Det forutsettes at krav til forkunnskaper i det enkelte emnet er dekket. 

§ 5 Utdanningsplan

5.0.1 Godkjenning av utdanningsplan
I årskurs med valgmuligheter, godkjenner fakultetene utdanningsplanen. Det forutsettes at de emner som
godkjennes i en utdanningsplan, ikke kolliderer med de fastsatte eksamensplanene.  
Det tillates normalt ikke at obligatoriske emner eller at de sentrale grunnlags- og basisemnene byttes ut. Unntak fra
bestemmelsene om bytte av emne kan tillates dersom endringer i studieplanen gjør det nødvendig.
Emner som er fullført ved NTNU før opptak til studieprogrammet, kan godkjennes i utdanningsplanen som
obligatorisk/valgbart emne.

§ 6 Registrering

6.2.1 Registrering og endring av utdanningsplan
I årskurs med valgbare emner, skal studenten registrere sin utdanningsplan innen 15.mai i det foregående årskurs
og bekrefte registreringen innen de frister som er satt for registrering av undervisning i begynnelsen av hvert
semester.  
Fakultetet selv kan i spesielle tilfeller fravike 15.mai-fristen. 

§7 Permisjon

7.1.1 Søknadsfrist for permisjon 
Søknad om permisjon for det aktuelle studieår skal normalt være innsendt innen 1. september.

7.1.2 Gjentak av vurderinger i permisjonsperioden
Det tillates gjentak av vurderinger fra lavere årskurs i permisjonstiden når studenten er flyttet opp før permisjonen
innvilges, jf. § 4 i Studieforskriften. 
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7.1.3 Tilleggsemner i permisjonsperioden
Det tillates førstegangsvurdering av tilleggsemner i permisjonsperioden, jf. § 4.6.1 i utfyllende regler til
Studieforskriften.

§ 8 Deltidsstudier

8.0.1 Søknad om deltidsstudier
Fakultetet avgjør søknad om deltidsstudier. Søknad om deltidsstudier gjelder for ett årskurs av gangen. Ønskes
flere årskurs som deltidsstudier, må det leveres ny søknad for hvert årskurs. Studieprogresjon og emnevalg skal
spesifiseres i studentens utdanningsplan. Studenter som ønsker å gjennomføre et årskurs som deltidsstudium,
skal sende skriftlig søknad om dette til fakultetet innen 1. september.  Søknaden sendes på særskilt skjema.
Ved deltidsstudier kan studenten ikke bruke mer enn tre år på samme årskurs, for å videreføre studieretten i
studieprogrammet, jf. § 4 i Studieforskriften.
Masteroppgaven kan ikke tas som deltidsstudium. 

§ 9 Studenter uten studierett (privatister)

9.1.1 Rett til vurdering i teknologiemner (sivilingeniøremner)
Rett til å melde seg til vurdering i et teknologiemne (sivilingeniøremne) for den som ikke er tatt opp som student,
gjelder bare emner der det ikke stilles krav om obligatorisk aktiviteter.

§ 16 Fritak for vurdering

16.2.1 Avgjørelse og frist for søknader 
Studentens fakultet avgjør søknader om fritak for vurdering.
Søknaden sendes på særskilt skjema sammen med nødvendig dokumentasjon. 
Søknad om fritak leveres innen følgende frister:
- 1. september for emner i høstsemesteret 
- 1. februar for emner i vårsemesteret.

§ 20 Mastergrad

20.3.1 Masteroppgavens omfang  
I masterprogrammene i teknologi inngår en masteroppgave som i omfang er 30 studiepoeng.

20.3.2 Utlevering av masteroppgave
For å bli tildelt masteroppgave
- forlanges det at den foreskrevne praksis er opparbeidet og godkjent i henhold til
     godkjente praksisforskrifter
- kreves det normalt at samtlige obligatoriske og valgbare emner som inngår i studentens godkjente

utdanningsplan er bestått. Fakultetet kan fravike denne bestemmelsen og skal ta hensyn til følgende:
- omfanget av de gjenstående emner
- om de gjenstående emner er vesentlige for gjennomføring av masteroppgaven.

20.3.3. Individuell eller gruppevis vurdering 
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 faglærer 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 faglærer. Det benyttes særskilte avtaleformular.

20.3.4 Masteroppgave i samarbeid med bedrift/institusjon utenfor NTNU 
Fakultetet kan gi tillatelse til at masteroppgaven utføres ved en bedrift/institusjon utenfor NTNU. Kandidaten skal
da, i tillegg til faglærer ved NTNU, også ha en veileder ved vedkommende bedrift/institusjon. Ved utlevering av
masteroppgaven kan det inngås en avtale mellom student, studentens fakultet, faglærer ved NTNU og bedrift/
institusjon om bruk og utnyttelse av spesifikasjoner og resultater i besvarelsen. I slike tilfeller benyttes NTNUs
standardavtale (standardformularer).



28

20.3.5 Tidsramme for masteroppgaven 
Masteroppgaven skal være tidsbegrenset. Fakultetet fastsetter starttidspunkt og tidsramme for masteroppgaven.
Varigheten skal som hovedregel være 20 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.

20.3.6 Utnyttelse av masteroppgaven  
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 inngås særskilt avtale mellom NTNU og
kandidaten.

§ 23 Vurdering

23.1.1 Tidspunkt for avsluttende vurdering
Avsluttende vurdering i et emne avholdes normalt en gang årlig umiddelbart etter at undervisningen i emnet er
avsluttet. Dersom undervisning og avsluttende vurdering i et emne flytter semester fra et studieår til et annet, må
studenten ved gjentak følge gjeldende studieplan.

23.1.2 Grunnlag for avsluttende vurdering
Vurdering av et emne kan være basert på
- skriftlig avsluttende eksamen
- muntlig avsluttende eksamen
- arbeider (her inngår f.eks. prosjektarbeid, laboratoriearbeid, feltarbeid, hjemmeoppgaver og 

obligatoriske øvinger)
- midtsemesterprøve (r)
- mappe (to eller flere av forannevnte vurderingsformer, hvor bare avsluttende vurdering - sluttkarakteren -

angis med bokstavkarakter eller bestått/ikke bestått)
Avsluttende vurdering kan være basert på mappe eller på en eller flere av de 4 førstnevnte vurderingsformene i
kombinasjon.

23.1.3 Beregning av sluttkarakter der delvurderingene skal angis i bokstavkarakter
I de emner hvor delvurderingene skal angis i bokstavkarakter, er det sensor som avgjør hvordan sluttkarakteren
skal beregnes. Studieforskriften gir ingen føringer for hvordan sluttkarakteren skal beregnes, men den vekting som
er angitt på delvurderingene i emnebeskrivelsen legges til grunn ved beregningen.

23.1.4 Avsluttende vurdering i emner der vurderingen bygger på større arbeid som teller 50 % 
eller mer
I emner der sluttkarakteren bygger på større arbeid som teller 50 % eller mer, kreves det at arbeidet er bestått for å
oppnå bestått sluttkarakter i emnet. Sluttkarakteren i emnet beregnes på basis av karakter for arbeid og for
eventuelle andre vurderinger i emnet. 
Dersom karakter for større arbeid og andre delvurderinger gir sluttkarakteren F/ikke-bestått, må hele emnet
gjentas. Dersom større arbeid utgjør mer enn 50%, avholdes ingen avsluttende eksamen.

23.1.5 Avsluttende vurdering i emner der denne bygger på mindre delvurderinger og 
avsluttende eksamen
I emner der en eller flere mindre delvurderinger inngår i beregningen av sluttkarakteren i emnet, kan det avholdes
avsluttende eksamen som tester studenten i hele emnet. Det avholdes ikke avsluttende eksamen i et emne med
mindre den avsluttende eksamen utgjør 50% eller mer av sluttkarakteren. Avsluttende eksamen må alltid være
bestått for å få bestått sluttkarakter.1
Dersom en student ikke møter til en mindre delvurdering, teller den i sluttkarakteren med karakteren F/ikke-bestått. 
Dersom emnebeskrivelsen sier at mindre delvurdering(er) bare skal telle i positiv retning, blir prosentandelen for
avsluttende eksamen eller større arbeid beregnet på følgende måte når studenten ikke møter til delvurdering: 
- avsluttende eksamen eller større arbeid teller med den prosentandelen emnebeskrivelsen angir
- prosentandelen delvurderingen(e) har, legges til.
En student har adgang til avsluttende eksamen selv om vedkommende ikke består delvurderinger som teller med i
beregningen av sluttkarakteren i emnet, untatt i de tilfeller hvor det står angitt i emnebeskrivelsen i studieplanen at
de tellende delvurderingene samtidig er obligatoriske aktiviteter som kreves bestått eller som kreves fullført/
godkjent for adgang til avlsuttende eksamen, jf. 25.0.1. i utfyllende regler til studieforskriften. 
En student som ikke består en mindre delvurdering, har ikke krav på gjentak av denne. 
En mindre delvurdering kan ikke telle mer enn 30% i beregning av sluttkarakteren.



29

23.1.6 Avsluttende vurdering i emner der vurderingen i sin helhet bygger på mindre 
delvurderinger
I emner der sluttkarakteren kun bygger på mindre delvurderinger, kreves ikke at alle delvurderingene er bestått for
å oppnå bestått sluttkarakter i emnet. Dersom en student ikke møter til en delvurdering, vil denne telle med
karakteren F/ikk-bestått når sluttkarakter skal settes. En student som ikke består en mindre delvurdering, har ikke
krav på gjentak av denne. Dersom sluttkarakter utgjør F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste
studieår. Det er ingen gjentaksmuligheter ved utsatt eksamen i slike emner. 

23.2.1 Vurdering på grunnlag av arbeid i grupper
I emner der sluttvurderingen er helt eller delvis basert på arbeider utført av studenter i gruppe, bør det inngås
arbeidskontrakt mellom studentene som regulerer oppmøte og deltagelse i gruppearbeidet. Kontrakten bør
inneholde bestemmelser om konsekvensene når kontrakten brytes. Faglærer i det aktuelle emnet har ansvaret for
bruk av arbeidskontrakter. 

§ 25 Avsluttende eksamen 

25.0.1 Vilkår for adgang til avsluttende eksamen 
Fakultetet avgjør foran hver avsluttende eksamen om gjeldende vilkår for adgang til eksamen er oppfylt. Studenter
som ikke har fullført obligatoriske øvinger eller som på annen måte ikke har oppfylt andre krav som
emnebeskrivelsene setter for adgang til eksamen, får ikke adgang til eksamen.
Studenter som ikke fyller betingelsene for adgang til avsluttende eksamen, har heller ikke adgang til utsatt
eksamen.

25.0.2 Tidsramme for skriftlig avsluttende eksamen
Skriftlig avsluttende eksamen skal ikke være av lengre varighet enn 4 timer for emner på 7,5 studiepoeng. 

§ 28 Utsatt eksamen

28.3.1 Tidspunkt for utsatt eksamen
Utsatt eksamen i teknologistudiet (sivilingeniørstudiet) etter hvert studieår avholdes i samråd med studiedirektøren,
normalt i 1. semesteruke i høstsemesteret (kalenderuke 33) og eventuelt uka før semesterstart (kalenderuke 32).
Studentene melder seg til utsatt eksamen innen den fristen som fastsettes av studiedirektøren. Fristen kunngjøres
på NTNUs nettsider.2 
Utsatt eksamen for teoridelen av fordypningsemnet i 9. semester avholdes innen utgangen av eksamens-
perioden. 

§ 29 Gyldig forfall til andre vurderinger enn avsluttende eksamen

29.0.1 Gjentak av delvurderinger ved gyldig forfall 
Institutt og faglærer skal, hvis ikke spesielle forhold er til hinder for det, sørge for at en student som har
dokumentert gyldig forfall til delvurderinger innen et emne som inngår i studentens godkjente utdanningsplan, får
en ekstra mulighet til å gjennomføre disse delvurderinger i løpet av semesteret og før den avsluttende vurdering i
emnet.
Det samme gjelder for obligatoriske aktiviteter som ikke inngår som delvurderinger, men som kreves gjennomført/
godkjent for å få adgang til avsluttende eksamen.
Når en student har et forfall som er begrunnet, men som ikke er formelt dokumentert som gyldig forfall, kan han/
hun innvilges tilsvarende mulighet når instituttet finner det rimelig. 

§ 30.1 Adgang til ny vurdering

30.1.1 Gjentak av ikke beståtte vurdering – melding til ny vurdering
En student som ikke har bestått et emne og som er kvalifisert til avsluttende vurdering i emnet, melder seg til ny
vurdering ved utsatt eksamen hvis vilkårene for adgang er oppfylt eller studenten melder seg til ny avsluttende
vurdering i påfølgende studieår så lenge studieretten gjelder, jf. § 4 i Studieforskriften og utfyllende regler.3 

30.1.2 Gjentak av ikke-bestått avsluttende eksamen, større arbeider og andre delvurderinger
Studenter som ikke har bestått avsluttende eksamen i et emne, skal gjenta avsluttende eksamen ved utsatt
eksamen, jf. 30.1.1 ovenfor. Avsluttende eksamen må alltid være bestått for å få bestått sluttkarakter.
Dersom vurderingen av et større arbeid på 50% eller mer vurderes til karakteren F/ikke-bestått, må det leveres nytt
eller revidert arbeid i emnet. Arbeidet gjentas normalt neste studieår. Dersom arbeidet er av en slik art at det kan
gjentas tidligere, må faglærer gi særskilt melding om dette til studenter, studentenes fakultet og Studieavdelingen.
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Dersom studenten blir vurdert til karakteren F/ikke-bestått når alle delvurderingene er veiet sammen og
avsluttende eksamen eller større arbeider inngår med bestått karakter, må studenten gjenta hele emnet neste
studieår. 

30.3.1 Gjentak av bestått vurdering
I emner tilhørende 9. semester vil gjentak av bestått vurdering kunne tillates ved påfølgende utsatte eksamen
dersom det likevel skal avholdes eksamen i emnet ved utsatt eksamen. 
Melding til ny vurdering i emner tilhørende 1.- 4. årskurs foretas i utdanningsplanen innen de frister som gjelder.
Frist for melding til ny vurdering for et bestått emne tilhørende 9. semester ved utsatt eksamen, er 1. juli.

§ 39 Karakterskalaer

39.0.1 Spesifikk beskrivelse av karaktertrinnene for teknologistudiet (sivilingeniørstudiet) 

39.0.2 Emner som vurderes etter karakterskalaen bestått/ikke-bestått
Et emne som vurderes etter karakterskalaen bestått/ikke bestått, bedømmes som bestått dersom kandidatens
prestasjon minst tilsvarer karakteren D. 

Symbol Betegnelse Utdypende beskrivelse av vurderingskriterier

A Fremragende Kandidaten viser særdeles god kunnskap i og oversikt over emnets
faglige grunnlag og innhold. Kandidaten viser meget stor grad av
selvstendighet og solid analytisk forståelse. Kandidaten viser svært
gode ferdigheter i anvendelsen av denne kunnskapen.

B Meget god Kandidaten viser meget god kunnskap i og oversikt over emnets
faglige grunnlag og innhold. Kandidaten viser betydelig grad av
selvstendighet og god analytisk forståelse. Kandidatens ferdigheter i
anvendelsen av denne kunnskapen ligger over gjennomsnittet.

C God Kandidaten viser god oversikt over de viktigste
kunnskapselementene og sammenhengene i emnets faglig grunnlag
og innhold.  Kandidaten viser selvstendighet. Kandidaten viser
analytisk evne og forståelse.  Kandidaten viser gjennomsnittlig evne
til å anvende sin kunnskap. Gjennomsnittet kan dels tolkes som
typisk prestasjon av mange studenter i emnet og dels som krav til
tilfredsstillende god prestasjon i emnet.

D Nokså god Kandidaten viser i noen grad analytisk evne og forståelse.
Kandidaten viser selvstendighet i noen grad. Kandidaten viser
oversikt over de viktigste kunnskapselementene og sammenhengene
i emnets faglige innhold, men denne oversikten er preget av noen
vesentlige mangler. Kandidaten viser i noen grad evne til å bruke
kunnskapen aktivt, men prestasjonen er noe dårligere enn
gjennomsnittet. 

E Tilstrekkelig Kandidaten viser mangelfull analytisk evne og forståelse. Kandidaten
viser gjennomgående noe, men sporadisk preget oversikt over de
viktigste kunnskapselementene og sammenhengene i emnets faglige
innhold. Kandidatens prestasjon oppfyller minimumskravet som
stilles i emnet når det gjelder kunnskap, analytisk evne og ferdighet i
å anvende emnets kunnskapsinnhold.

F Ikke bestått Kandidatens prestasjon faller under minimumskravet som stilles i
emnet når det gjelder kunnskap, analytisk evne og ferdighet i å
anvende emnets kunnskapsinnhold.
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§ 41 Hovedkarakter

41.1.1 Hovedkarakter/gjennomsnittskarakter i teknologistudiet (sivilingeniørstudiet)
Det gis ikke hovedkarakter i teknologistudiet (sivilingeniørstudiet). Det beregnes en gjennomsnittskarakter av
beståtte obligatoriske og valgbare emner med bokstavkarakter som inngår i studieprogrammet, jf. § 40 i
Studieforskriften. Karakter for masteroppgaven inngår også i beregningen. Gjennomsnittskarakteren angis i
vitnemålet.

____________________________

1 Føyd til ved vedtak i Utdanningsutvalget  20.02.07.
§§ 20.2.1 og 43 opphevet ved vedtak i Utdanningsutvalget  20.02.07.

2 Endret ved vedtak i Utdanningsutvalget  09.04.08.
3 Endret ved vedtak i Utdanningsutvalget 09.04.08.
§ 28.2.1 opphevet ved vedtak i Utdanningsutvalget 09.04.08.


