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STUDIEVEILEDNING

Studenter i teknologistudiet (sivilingeniørstudiet) og de som overveier å begynne ved disse studier kan få
informasjon og veiledning om studiet ved Studieavdelingen og ved fakultetene.
Både ved Studieavdelingen og ved de respektive fakultetskontorer kan man få:
- informasjon om studiet
- drøfte spørsmål om studieteknikk og utdanningsplaner
- drøfte problemer av mer personlig art
Ved fakultetskontorene vil man i tillegg få:
- orientering som gir grunnlag for valg av studieretning og hovedprofil (emnepakker)
- individuell veiledning og råd i spørsmål om spesielle studieopplegg.

Fakultetene har hver sin studieveileder, og for tiden er følgende veiledere:

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studieprogram Bygg- og miljøteknikk
Liv O. Undseth, Geologibygget, Høgskoleringen 6.

Studieprogram Geofag og petroleumsteknologi
Marit Snilsberg, Geologibygget, Høgskoleringen 6.

Studieprogram Ingeniørvitenskap og IKT
Mariah Prytz, Geologibygget, Høgskoleringen 6.

Studieprogram Marin teknikk
Lisbet Slagstad, Geologibygget, Høgskoleringen 6.

Studieprogram Produktutvikling og produksjon
Ruth Morch, Geologibygget, Høgskoleringen 6.

Studieprogram Teknisk design
Johannes Sigurjonsson, Institutt for produktdesign

Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Generelt ved fakultetet
Trygve Karlsen, Fakultetskontoret, e-post: trygve.karlsen@ime.ntnu.no  
Astrid Hatlen, Fakultetskontoret, e-post: astrid.hatlen@ime.ntnu.no

Studieprogram Energi og miljø 
Halsten Aastebøl, veiledning: Rom E355, e-post: halsten.aastebol@elkraft.ntnu.no

Studieprogram Elektronikk
Ragnar Hergum, veiledning: Rom C-336, e-post: ragnar.hergum@tele.ntnu.no
Bjørn-Ove Fimland, veiledning: Rom A-381, e-post: bjorn.fimland@fysel.ntnu.no

Studieprogram Teknisk kybernetikk
Kjell E. Malvig, veiledning: Rom D-344, e-post: kjell.malvig@ikt.ntnu.no

Studieprogram Kommunikasjonsteknologi
Rolv Bræk, veiledning: Elektro Rom  A-271, e-post: rolv.braek@item.ntnu.no

Studieprogram Datateknikk
Karl Morten Dahl, veiledning: Rom 306 i IT-bygget, e-post: karlmort@idi.ntnu.no

Matematiske fag
Harald E. Krogstad, veiledning: rom 1146, Sentralbygg II, e-post: H.Krogstad@math.ntnu.no
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Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studieprogrammene Fysikk og matematikk og Kjemi- og bioteknologi
Viggo Bjørk, Realfagbygget, rom D1-190
Tove Schanke, Realfagbygget - rom D1-201

Studieprogram Materialteknologi
Trond Einar Hagen, Bergbygget, rom 137
Viggo Bjørk, Realfagbygget, rom D1-190
Tove Schanke, Realfagbygget, rom D1-201

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse  
Industriell økonomi og teknologiledelse 
Helge Gravås, Instituttkontoret, Sentralbygg II, rom 750.

RÅDGIVNING FOR STUDENTER MED FUNKSJONSHEMMING

Studieavdelingen har en rådgiver for studenter med funksjonshemming som skal bistå studenter som har behov for
tilrettelegging av studiet eller eksamen. Rådgiver kan bidra med

- individuell rådgivning og gjennomgang av behov
- informasjon om muligheter og rettigheter når det gjelder tilrettelegging ved NTNU
- informasjon og veiledning om øvrige tjenester (hjelpemidler, bolig, AETAT osv.)

Rådgiver har følgende kontortid:
Mandag og tirsdag: 0900-1500 Dragvoll, Origo-senteret (tlf. 73 59 76 50) og Gløshaugen, Studieavdelingen -
Seksjon for studentservice (tlf. 73550680 og 73597443)
Torsdag: 1000 - 1500 Lucassenteret, Singsakerbakken 2E (tlf. 73888271)

E-post: kjetil.knarlag@adm.ntnu.no
E-post: Anne Nylund@adm.ntnu.no.

For tilrettelegging av eksamen sendes egen søknad til Eksamenskontoret. Søknadsfrist er 15. februar for
våreksamen og 15. september for høsteksamen. Det må være vedlagt dokumentasjon fra for eksempel lege eller
logoped med søknaden. Det er en fordel om dokumentasjonen anbefaler den type tilrettelegging som bør
gjennomføres. Søknadsskjema kan hentes hos rådgiver, ved Studentservice eller på Origo-senteret. Spørsmål om
tilrettelegging av eksamen rettes til rådgiver.
Mer informasjon finnes på rådgivers nettsider: www.ntnu.no/studentservice/tilrettelegging.

Hvert fakultet har også en egen kontaktperson for funksjonshemmede studenter. Kontaktperson ved fakultetene
som gir sivilingeniør- og nautikkutdanning er som følger:

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi:

Generelt ved fakultetet
Kristen Gjervan, tlf. 73 59 54 91, e-post: kristen.gjervan@ivt.ntnu.no og
Lisbet Slagstad, tlf. 73595503, e-post: lisbet.slagstad@ivt.ntnu.no

Studieprogram Bygg- og miljøteknikk
Liv. O. Undseth, tlf. 73593731, e-post: liv.undseth@ivt.ntnu.no

Studieprogram Geofag og petroleumsteknologi
Marit Snilsberg, tlf. 73 59 49 67, tlf. e-post: marit.snilsberg@ivt.ntnu.no

Studieprogram Ingeniørvitenskap og IKT
Mariah Prytz, tlf. 73593732, e-post: mariah.prytz@ivt.ntnu.no

Studieprogram Marin teknikk
Lisbet Slagstad, tlf. 73595503, e-post: lisbet.slagstad@ivt.ntnu.no

Studieprogrammene Produktutvikling og produksjon og Teknisk design
Ruth Morch, tlf. 73593703, e-post: ruth.morch@ivt.ntnu.no
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Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og datateknikk:
Hilde Fyksen Berg, tlf. 73 59 42 01, e-post: Hilde.Berg@ime.ntnu.no
Birgit Moan, tlf. 73 59 66 97, e-post: Birgit.Moan@ime.ntnu.no

Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Marit Sommervold, tlf. 73 59 66 80, E-post: Marit.Sommervold@chembio.ntnu.no

SVT-fakultetet:
Linda Fredriksen, tlf. 73 59 66 17, E-post: Linda.Fredriksen@svt.ntnu.no

STUDENTDEMOKRATIET

Studenttinget NTNU (STi)
Studenttinget (STi) er det øverste studentorganet ved NTNU. Studenttinget er det studentorganet som taler
studentenes sak opp mot Styret og sentrale myndigheter.
Organet består av 25 studentrepresentanter fra alle fakultetene. Fordelingen skjer etter hvor mange studenter de
enkelte fakultetene har, og alle fakulteter skal ha minst en representant. Organet velger selv leder, fagpolitisk
nestleder og organisatorisk nestleder som driver studentpolitikk på heltid.

Studenttinget har kontor på rom 121, Sentralbygg I, på Gløshaugen, telefon 73 59 32 88, telefax 73 59 14 44, og 
E-mail: STI@stud.ntnu.no

Studentutvalget for sivilingeniørutdanningen (SU-siv.ing.)
Studentutvalget for sivilingeniørutdanningen (SU-siv.ing.) er interesseorganet for teknologistudentene
(sivilingeniørstudentene) ved NTNU. SU-siv.ing. består av 9 studenter samt 4 vararepresentanter fra fakultetene
som utdanner sivilingeniører. Studentutvalget kan hjelpe studentene i saker som avgjøres i universitetets
styringsorganer, f.eks. søknader om fritak for eksamen, klager på karakteravgjørelser, problemer i forbindelse med
undervisningen o.l. SU-siv.ing. har nært samarbeid med Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen.

SU-siv.ing. har kontor i Sentralbygg II, 2. etasje (over Tapir Mat), telefon 73 59 54 96.
E-mail: SU@stud.ntnu.no

Studentutvalget ved Fakultet for arkitektur og billedkunst (SU-APB)
Studentutvalget ved Fakultet for arkitektur og billedkunst (SU-APB) er et interesseorgan for studentene ved
fakultetet. SU-APB består av representanter både fra arkitekturstudiet og billedkunststudiet. SU-APB har
høringsrett overfor Fakultetet.

Arkitekturstudentene har et studentråd som tar seg av saker som berører studentene. Klassetillits-representantene
er kontaktpersoner overfor studentene.

HELSETJENESTEN PÅ GLØSHAUGEN

Helsetjenesten driver vanlig legepraksis, henviser til spesialister og poliklinikker, samt ordner med innleggelse i syke-
hus. All henvendelse til lege eller psykolog skjer gjennom Ekspedisjonen i  Helsetjenestens paviljong, Richard Birke-
lands vei 5 - Gløshaugen tlf. 73 59 32 80.


