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OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM 
STUDIER VED NTNU AV 11. 2. 2003 OG UTFYLLENDE REGLER TIL 
STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/
SIVILINGENIØRSTUDIET FOR STUDENTER SOM ER OPPTATT I 
STUDIET FØR 2003 

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i S-sak 12/03 II punkt 5.

Trådt i kraft fra og med studieåret 2003/2004.

(Punktene i overgangsbestemmelsene henviser til paragrafene i Studieforskriften og Utfyllende regler)

4.3.1. Studierett for studenter i 5. årskurs – Overgangsordning for studieåret 2003/2004 
Studenter som blir flyttet opp i 5. årskurs høsten 2003, kan stå i masteroppgavestudiet i 2 år etter å ha blitt
kvalifisert til å få utlevert masteroppgave i henhold til bestemmelsene i § 20.3.2 i utfyllende regler. 

4.3.1. Studieprogresjon for studenter tatt opp høsten 2001 eller tidligere – Overgangsordning for 
studieåret 2003/2004 
Studenter som er tatt opp til sivilingeniørstudiet høsten 2001 eller tidligere, og som i studieåret 2002/2003 går om
et årskurs, vil dersom det er nødvendig, få anledning til å stå ett år ekstra i det samme årskurset i studieåret 2003/
2004 før studieretten opphører.

Studenter som mister studieretten etter våreksamen 2003 og kontinuasjonseksamen 2003 på grunn av for mange
forsøk i henhold til Forskrift om graden sivilingeniør, vil få anledning til å fortsette studiene i studieåret 2003/2004
dersom de etter kontinuasjonseksamen 2003 fyller betingelsene for oppflytting til neste årskurs i henhold til
Forskrift om graden sivilingeniør.

Studenter som mister studieretten på grunn av at 3-års fristen fra førstegangsoppmelding er overskredet etter
kontinuasjonseksamen 2003 i henhold til Forskrift om graden sivilingeniør, vil få anledning til å fortsette studiene i
studieåret 2003/2004 dersom de fyller betingelsene for oppflytting til neste årskurs etter kontinuasjonseksamen
2003 i henhold til Forskrift om graden sivilingeniør.  3-årsfristen vurderes etter kontinuasjonseksamen 2003 både
for førstegangsoppmelding i høstsemesteret og vårsemesteret.

5.0.1. Utdanningsplan – overgangsbestemmelse for studenter tatt opp høsten 2002 eller 
tidligere
Utdanningsplanen tilsvarer de obligatoriske emner som er satt opp for studentens studieretning i studieplanen for
det aktuelle årskurset og de valgbare emner som etter søknad er godkjent av fakultetet. Overgangsbestemmelsen
gjelder inntil de web-baserte løsningene for utdanningsplan er på plass for disse studentene. 

6.2.1. Registrering og endring av utdanningsplan – overgangsbestemmelser for studenter som 
er tatt opp høsten 2002 eller tidligere
Fakultetet melder studenten til undervisning og vurdering i emner som inngår i utdanningsplanen. Ved endring av
utdanningsplanen må søknad leveres til fakultetet innen de fristene som gjelder. Overgangsbestemmelsen gjelder
inntil de web-baserte løsningene for registrering, melding til vurdering og endring av utdanningsplan er på plass for
disse studentene. 

28.2.1 Egenoppmelding til utsatt eksamen – Overgangsbestemmelser på grunn av tekniske 
forhold
Forskrift om studier ved NTNU forutsetter at studentene selv skal melde seg til utsatt eksamen. Da det foreløpig
ikke er utviklet tekniske løsninger som gjør det mulig å planlegge utsatt eksamen på grunnlag av studentenes
egenoppmelding fra sensur etter våreksamen faller og til utsatt eksamen skal avholdes ifølge bestemmelsene i
utfyllende regler, blir studentene som fyller kravet til å fremstille seg til utsatt eksamen, automatisk meldt til utsatt
eksamen. Denne ordningen vil gjelde fram til tekniske løsninger er utviklet.


