
Generelle bestemmelser for alle masterprogram i teknologi 

Studiets prinsipielle oppbygging 

1.-4. semester: 

Det studieprogram man har valgt, avspeiles gjennom de teknologiske basisfagene i tillegg til 

generelle grunnlagsemner for sivilingeniørstudiet.  Alle emner er obligatoriske innenfor 

programmet. 

5.- 7. semester: 

Hovedvekten legges på ingeniør-breddefagene. Generelle grunnlagsemner samt basis 

ingeniøremner og ikke-teknologiske emner. Studiet i disse semestrene er profesjonsrettet og 

normalt inndelt i studieretninger. 

8.-10. semester: 

Tverrfaglig prosjekt sammen med student(er) fra annet studieprogram/studieretning (8. 

semester), fordypningsprosjekt i 9. semester og avsluttende masteroppgave i 10. semester. 

Noen valgfrie emner, både basis, ingeniør og ikke-teknologiske emner. 

Generelle bestemmelser om emnevalg (utdanningsplan) 

For studenter som er tatt opp til studier på 60 studiepoeng eller mer, skal utdanningsplan inngås 

mellom studenten og fakultetet i løpet av første semester. En utdanningsplan er en gjensidig 

avtale mellom den enkelte student og NTNU som skal sikre den nødvendige studieprogresjon og 

gjennomføring fram mot avsluttende grad. Utdanningsplanen viser innholdet og progresjonen i 

den planlagte utdanningen for studenten.  

Dersom du ønsker opptak til ett eller flere adgangsbegrensende emner må du 

undervisningsmelde deg i disse innen 1. juni for høstsemesteret og 1. desember for 

vårsemesteret.  

Utdanningsplanen kan endres etter avtale med fakultetet. Frist for bekreftelse av utdanningsplan 

er 15. september for høstsemesteret og 15. februar for vårsemesteret. 

I årskurs med valgmuligheter, godkjenner fakultetene utdanningsplanen. Det tillates normalt ikke 

at obligatoriske emner eller at de sentrale grunnlags- og basisemnene byttes ut. Emner som er 

fullført ved NTNU før opptak til studieprogrammet, kan godkjennes i utdanningsplanen som 

obligatoriske/valgbare emner. 

Teknostart 

Teknostart er et spesielt opplegg i de to første ukene i første semester for studenter i det 5-årige 

sivilingeniørstudiet. Timeplanen for disse spesielle ukene er forskjellig fra timeplanen i de andre 

ordinære ukene i semesteret. Hensikten med Teknostart er å motivere studentene for studiet ved 

at de skal gjennomføre et gruppebasert prosjektarbeid (5-8 studenter pr. gruppe) innenfor valgt 

fagområde (studieprogram). Dette skal bidra til å få et bedre innblikk i hva studiet går ut på, og 

bl.a. å forstå hvor viktig matematikken er som verktøy i studiet. En del av opplegget er også å 

gjennomføre en selvrefleksjon omkring det å arbeide i grupper, og det gis en kort innføring i 

studieteknikk. 

Mer informasjon om Teknostart finnes på hjemmesiden www.ntnu.no/teknostart 



Fellesemner 

Alle studieprogram som fører til lavere grad og integrerte studieprogram som fører til høgre grad 

eller profesjonsgrad, skal inneholde tre fellesemner: 

Examen philosophicum (Ex. phil.) 

Examen philosophicum (Ex. phil.) er på 7,5 studiepoeng. 2/3 av Ex.phil skal være likt for alle 

studenter ved NTNU. Ex.phil tilpasses ulike fagområder gjennom varianter der inntil 1/3 av 

innholdet er forskjellig. Det går fram av studieplanen hvilken variant som inngår i 

studieprogrammet. 

Examen facultatum (Ex.fac.) 

Emnene som går under examen facultatum (Ex. fac.) er også på 7,5 studiepoeng. Dette er et 

programspesifikt emne som normalt inngår i første semester i studiet. 

Perspektivemne 

Perspektivemnet på 7,5 studiepoeng skal ha et faglig perspektiv ut over studieprogrammets 

hovedprofil. For sivilingeniørutdanningen er det vedtatt at perspektivemnet skal være TIØ4258 

Teknologiledelse. For Industriell økonomi og teknologiledelse er fysikkemnet som tilhører 

teknologiretningen også studieprogrammets perspektivemne. 

Komplementære emner 

I 7. og 9. semester i de 5-årige programmene (3. semester i 2-årige program) skal det velges et 

komplementært emne (k-emne) i hht. retningslinjer og lister vedtatt i Forvaltningsutvalget for 

sivilingeniørutdanningen (FUS). Komplementære emner har som overordnet mål å sette de 

studieprogramspesifikke emnene inn i en videre sammenheng og å øke forståelsen for og 

innsikten i andre fagdisipliner. K-emner vil normalt gi økt kunnskap om konsekvenser av 

teknologi og/eller gi grunnlag for utøvelse av lederoppgaver. K-emner skal innenfor denne faglige 

rammen bidra til at studieprogrammenes læringsmål oppfylles. 

 

Studenter ved studieprogram Industriell økonomi og teknologiledelse velger ikke komplementære 

emner. 

Eksperter i Team 

Intensjonen med det tverrfaglige prosjektemnet Eksperter i Team (EiT) er å forberede studentene 

på tverrfaglig samarbeid i yrkeslivet. Studentene gis trening i å anvende sin fagkunnskap på 

faglige utfordringer i samfunnet. Studenten skal utvikle innsikt, ferdigheter og holdninger slik at 

studentgruppa kan kommunisere faglig og løse en tverrfaglig problemstilling. Hver student går 

inn i samarbeidet som ekspert på sitt fagfelt. Gjennom gruppearbeidet skal studenten utvikle 

kreativitet og økt innsikt i egen faglig kompetanse og gruppeatferd, og kunne bruke den i 

samarbeid med andre.  En rapport om egen vurdering av teamprosessen utgjør en viktig del av 

emnet. Valg av Eksperter i Team foregår i høstsemesteret i 4. årskurs (7. semester).  

For mer informasjon om Eksperter i Team se www.ntnu.no/eit/ 

  

  



Fordypningsordningen 

Fordypningen i 9. semester utgjør enten 22,5 eller 15 studiepoeng, og består av et 

fordypningsprosjekt og et fordypningsemne. Fordypningsprosjektet utgjør 15 eller 7,5 

studiepoeng. Ved valg av fordypningsprosjekt på 7,5 studiepoeng må det  velges et ordinært 

høstemne i tillegg. Dette emnet velges fra en liste som blir fastsatt for hvert studieprogram. 

Fordypningsemnet utgjør 7,5 studiepoeng og består av et relevant ordinært emne eller et 

"skallemne" som normalt består av fordypningstema som er angitt i emnebeskrivelsen. Studenten 

skal velge blant de aktuelle temaene.    

Valg av fordypningsordning foregår i 8. semester. Oppstart for prosjektarbeidet er første 

undervisningsuke i høstsemesteret. Frist for innlevering er siste eksamensuke (uke 51). 

Kontinuasjon i fordypningsemner avholdes ved utsatt eksamen i august.   

Masteroppgaven 

Oppgaven utføres som regel i tilknytning til det instituttet man har tatt fordypning i 9. semester. 

Masteroppgaven utføres normalt i 10. semester og har en varighet på 20 uker.  

Generelt for uttak av masteroppgave: 

 Masteroppgaven kan tas ut når prosjektet er innlevert og eksamen i alle øvrige emner er 

bestått. 

 Foreskreven praksis må være godkjent. 

Dersom Fakultetet skal kunne fravike disse kravene, skal det tas hensyn til: 

 Omfanget av de gjenstående emner. 

 Om de gjenstående emner er vesentlige for gjennomføring av masteroppgaven. 

Kandidaten har anledning til å fremme forslag om masteroppgave (fremkomme med ønske om 

oppgavens art). Denne kan være konstruktiv, prosjekterende, eksperimentell eller teoretisk. 

Dersom det er strengt nødvendig, kan Fakultetet etter søknad gi utvidelse av tidsrammen på 20 

uker. For øvrig vises det til informasjonsskriv som blir sendt til studentene i god tid før 

masteroppgaven tas ut.  

For nærmere opplysninger om bestemmelsene for masteroppgaven henvises det til utfyllende 

regler til Studieforskriften ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.  

Praksis 

Det stilles krav til 12 ukers relevant praksis i løpet av det 5-årige studiet. For studenter som 

opptas til  2-årig studieprogram, er kravet 6 ukers relevant praksis. Korteste godkjennbare 

praksisperiode er 2 uker. Den foreskrevne praksis skal være godkjent før masteroppgaven tas ut.  

For øvrig vises det til praksisforskriften www.ntnu.no/studier/reglement 

Internasjonal utveksling 

Studentene kan normalt søke studieopphold i utlandet og få dette godkjent som en del av 

mastergraden i teknologi/sivilingeniør. Forutsetningen for å få studieoppholdet godkjent, er at 

fagplanen legges fram og godkjennes før studentene reiser. Semesteret/årskurset vil ikke bli 

registrert i fagkretsen før vitnemål fra utenlandsk studiested er godkjent av fakultetet. 

 



Overgang mellom studieprogram 

For bestemmelser om overgang til andre studieprogram for allerede opptatte studenter, henvises 

det til Opptaksforskriften, kapittel IV, §30  (http://www.lovdata.no). Se også 

www.ntnu.no/studier/opptak/overgang Søknadsfrist: 15. februar. 

Frister og valg  

1. september: Frist for betaling av semesteravgift for høstsemesteret 

15. september: Frist for å bekrefte utdanningsplanen i høstsemesteret (melding til vurdering) 

 Frist for å søke om tilrettelagt eksamen i høstsemesteret  

15. november: Frist for annullering av vurderingsmelding i høstsemesteret ("trekkfrist")  

1. desember: Frist for melding til undervisning i vårsemesteret (adgangsbegrensede emner) 

1. februar: Frist for betaling av semesteravgift for vårsemesteret 

15. februar: Frist for å bekrefte utdanningsplanen i vårsemesteret (melding til vurdering) 

 Frist for å søke om tilrettelagt eksamen i vårsemesteret  

30. april: Frist for annullering av vurderingsmelding i vårsemesteret ("trekkfrist")  

1. juni: Frist for melding til undervisning i høstsemesteret (adgangsbegrensede emner) 


