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RETNINGSLINJER VED AVGJØRELSER ETTER STUDIEFORSKRIFTEN 
OG UTFYLLENDE REGLER FOR TEKNOLOGISTUDIET/
SIVILINGENIØRSTUDIET

Gjelder fra og med studieåret 2003/04

§ 5 Utdanningsplan

5.0.1 Godkjenning av utdanningsplan
Fakultetet avgjør om et tilleggsemne med bestått eksamen kan tas inn i utdanningsplanen, jf. utfyllende regler til
studieforskriften. Det anbefales ikke at et slikt emne er større enn 15 studiepoeng dersom emnet skal inngå som
erstatning for et emne på 7,5 studiepoeng.

5.0.2 Emner fra høyere årskurs
Det anbefales ikke at studenter som gjenstår med emner fra tidligere årskurs får ta emner fra høyere årskurs
dersom den totale studiebelastningen, dvs. summen av gjenstående emner fra tidligere årskurs, emner tilhørende
nåværende årskurs og emner fra høyere årskurs, overstiger 30 studiepoeng pr. semester.
Følgende emner anbefales ikke som emne fra høyere årskurs:
- Eksperter i team, tverrfaglig prosjekt, tilhørende 4.årskurs.
- Fordypningsemnet/fordypningsprosjektet, tilhørende 5. årskurs.
Søknad om emner fra høyere årskurs avgjøres av fakultetet. Søknadsfrist er 1. september for emner i
høstsemesteret og 1. februar for emner i vårsemesteret.
Det kan ikke søkes om emner som gir kollisjon på avsluttende eksamen i de fastsatte eksamensplaner.
Oppmelding til vurdering skjer automatisk for emner der søknaden er innvilget. Oppmeldingen er bindende.

§ 12 Studieåret

12.1.1 Studieårets inndeling 
Studieåret er fordelt på 19 uker i høstsemesteret og 21 uker i vårsemesteret.
Høstsemesteret starter i kalenderuke 33 og vårsemesteret i kalenderuke 2.
Studieårets inndeling for teknologistudiet (sivilingeniørstudiet) er:

Høstsemesteret 
For 1. årskurs
- 2 uker med spesielle aktiviteter (tilpasning til studiet), inklusive immatrikulering
- 14 uker timeplanfestet undervisning
- 2 uker avsluttende eksamen

For øvrige årskurs
(Det avholdes ikke undervisning i 1. semesteruke)
- 14 uker timeplanfestet undervisning, inklusive Utsatt eksamen i 1. semesteruke (uke 33) og uka for semester-

start
- 3 uker avsluttende eksamen.

Vårsemesteret
For alle årskurs
- 7 uker timeplanfestet undervisning
- 2 uker for spesielle aktiviteter i undervisningen som krever synkronisering
- 7 uker timeplanfestet undervisning, fordelt før og etter påske
- 1 uke for lesing før eksamen.
- 3 dager til kompensasjon for tapt undervisning (2. påskedag, tirsdag etter påske og 1. mai)
- 3 uker avsluttende eksamen.
(For studenter med hovedekskursjon kan uken før påske benyttes til ekskursjon. Studenter v/Geofag og
petroleumsteknologi kan benytte tiltaksuker/leseuke til feltkurs).

§ 15 Innpassing

15.1.1 Grunnlag for innpassing
Søkere med utdanning tilsvarende minst 60 studiepoeng ut over opptaksgrunnlaget kan vurderes for innpassing i
høyere årskurs etter bestemmelsene nedenfor.
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15.1.2 Innpassing av søkere med utenlandsk utdanning
Studenter som på grunnlag av godkjent studiekompetanse er tatt opp til 1. årskurs i et studieprogram, og som kan
dokumentere fullført eller delvis fullført utdanning på universitetsnivå, skal vurderes for innpassing i høyere årskurs
etter følgende retningslinjer:
- det kan maksimalt gis uttelling for et antall studiepoeng som tilsvarer den utenlandske utdanningen fratrukket 

et eventuelt immatrikuleringsgrunnlag i overensstemmelse med NOKUTs bestemmelser
- den utenlandske utdanningens faglige profil må samsvare med det studieprogram studenten skal innpasses i
- for innpassing i 3. eller høyere årskurs kreves at innpassingsgrunnlaget omfatter matematisk-

naturvitenskapelige emner i et omfang minst tilsvarende det aktuelle studieprogrammet. Videre må innholdet 
i disse emnene i hovedsak vurderes å være tilstrekkelig dekket

- studenten må ha dokumentert at de sentrale teknologiske basisemner, når det gjelder innhold og omfang,
i hovedsak gir et tilstrekkelig godt grunnlag for studiet i det aktuelle studieprogrammet/årskurset

- i tvilstilfeller eller dersom dokumentasjonen av tidligere utdanning ikke er fullt tilstrekkelig for en forsvarlig
vurdering, kan studenten pålegges å avlegge egnet prøve, f.eks. i form av et faglig intervju

- studenten skal som hovedregel følge vanlig studieplan for det årskurs han/hun innpasses i, men det kan gjøres
avvik for bedre tilpasning til studentens faglige bakgrunn og forutsetninger

- en student som innpasses i høyere årskurs, kan pålegges å supplere hovedprofilen med emner som er
obligatoriske i lavere årskurs i studieprogrammet.

15.1.3  Innpassing av søkere med norsk utdanning
15.1.3a Søkere som tas opp i 1. årskurs
Studenter som er tatt opp i 1. årskurs og som kan dokumentere at ett eller flere emner tidligere er bestått ved
universitet eller høgskole, kan søke fritak for enkeltemner innen det studieprogrammet de er tatt opp til, jf. § 16 i
Studieforskriften.
Studenter som har tatt emner i et omfang på minst 60 studiepoeng, herunder studenter med fullført utdanning som
ikke kvalifiserer for opptak direkte til 2-årig masterprogram, kan ut fra en helhetsvurdering innpasses i høyere
årskurs enn 1. årskurs. 
Ved slik innpassing kreves at 
- de matematisk-naturvitenskapelige emner i underliggende årskurs er dekket fullt ut i omfang og er tilstrekkelig

dekket i innhold 
- de sentrale teknologiske basisemner er dekket med hensyn til innhold og omfang slik at de gir et tilstrekkelig
 godt grunnlag for innpassing i det aktuelle årskurset i studieprogrammet.
I særlige tilfeller kan kunnskap som er dokumentert på annen måte enn ved eksamen, f.eks. faglig relevant
yrkespraksis, tas med i vurderingen. Tilleggsprøve kan kreves avlagt.

15.1.3b Søkere med 3-årig norsk bachelor (høgskoleingeniør)
Studenter som er tatt opp til et 2-årig masterprogram i teknologi, men som ikke kan velge fritt blant alle
hovedprofiler i det 5-årige studieprogrammet, kan innpasses i 3. årskurs for å få adgang til en bestemt hovedprofil i
det 5-årige studieløpet. 
Studenter som er tatt opp til et 2-årig masterprogram, kan også av andre grunner etter eget ønske, innpasses i 3.
årskurs. 
Studenter som ifølge denne regel, innpasses i 3. årskurs, kan gis individuell, tilpasset utdanningsplan i 3. årskurs,
men skal i 4. og 5. årskurs følge den studieplan som gjelder for studenter som er tatt opp til det 5-årige studieløpet. 
Studenter som ikke oppnår opptak til 2-årig masterprogram på grunnlag av sin ingeniørutdanning, men som tas
opp til 1. årskurs på grunnlag av videregående skole, må søke fritak for enkeltemner, og deretter innpasses i
høyere årskurs dersom betingelsene for oppflytting er oppfylt, jf. § 4.3 i Studieforskriften.

§ 16 Fritak for vurdering

16.1.1 Retningslinjer for behandling av fritakssøknader for obligatoriske emner på grunnlag av 
tilsvarende utdanning ved samme eller annen institusjon
Ved behandling av fritakssøknader skal det tas hensyn til den tidligere undervisnings og eksamens 
- nivå 
- omfang 
- innhold 
- helhetsvurdering 
behandlet i den angitte, prioriterte rekkefølge. 
Nivå
Hovedforutsetningen for fritak er at tidligere utdanning er på minst samme nivå som utdanningen ved NTNU, og
den tidligere utdanning må som hovedregel ha foregått ved universitet eller høgskole. Unntaksvis kan utdanning
fra lavere skoleslag aksepteres dersom det gjelder fritak i spesielt elementære emner. Utenlandsk utdanning må
være tatt ved institusjon som gir utdanning på universitetsnivå.
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Omfang 
Hvis kravet om nivå er oppfylt, skal omfanget vurderes. Omfanget av det/de emne(r) som utgjør grunnlaget for
søknaden om fritak, må, målt i studiepoeng eller tilsvarende, være minst like stort som det emne det søkes fritak
for.
Innhold
Hvis kravet til omfang er oppfylt, kan fritak vurderes selv om emnet det søkes fritak for, innholdsmessig ikke er
dekket i ett og alt, forutsatt at ingen vesentlige deler er helt udekket.
Helhetsvurdering
I visse tilfeller kan en helhetsvurdering av søkerens realkompetanse, dokumentert gjennom tidligere utdanning og
praksis, gi grunnlag fritak i ett eller flere emner. 

16.1.2 Bytte av obligatoriske emner som alternativ til fritak
Studenter som ønsker å bytte ut et obligatorisk emne, kan, når søknaden er begrunnet med dekning fra tidligere
utdanning, få innvilget slikt bytte selv om innholdet i det emne som søkes byttet ut, er dekket med bare 50%.
Studenten får da det alternative emnet som et obligatorisk emne. 

16.1.3 Fritaksgrunnlag for samme institusjon (NTNU)
Dersom det søkes fritak på grunnlag av tilsvarende krav ved samme institusjon (NTNU), skal emnet normalt tas inn
i studentens utdanningsplan med karakter, dersom tilsvarende krav er oppfylt gjennom studietilhørighet i et annet
studieprogram.

16.1.4 Retningslinjer for vurdering av fritak for obligatoriske emner på grunnlag av annen 
velegnet eksamen eller prøve
Fritak på grunnlag av annen velegnet eksamen, prøve, annen vurdering eller realkompetanse bør bare anvendes
på søknader som gjelder emner i studiets 3., 4. og 5. årskurs. 
Velegnet eksamen, prøve eller annen vurdering forutsettes å være emner fra universitet eller høgskole. 
Fritak på grunnlag av velegnet eksamen, prøve, annen vurdering eller realkompetanse bør ikke innvilges for mer
enn 15 studiepoeng for den enkelte student.

FRISTER FOR SØKNAD OM SKIFTE AV STUDIEPROGRAM INNENFOR SIVILINGENIØRSTUDIET

Søknadsfrister:
- Første mandag etter undervisningsstart i høstsemesteret for søknad om overgang til annet studieprogram.
- 15. januar for søknad om overgang til annet studieprogram i vårsemesteret.
- 15. mai før søknad om overgang til studieretning Industriell matematikk fra andre studieprogram.
- 15. mai for søknad om overgang til toårig masterprogram i Entreprenørskap.


