
300

2-ÅRIGE ENGELSKSPRÅKLIGE MASTERPROGRAM INNENFOR 
TEKNOLOGI

Engelskspråklige emnebeskrivelser står ikke angitt i denne boken. Det gjør heller ikke de spesielle emnene som er
opprettet kun for disse programmene.

Informasjon om masterprogrammene i sin helhet står angitt i studiehåndboken for engelskspråklige programmer.

Innenfor teknologi tilbys følgende engelskspråklige programmer:

Coastal and Marine Civil Engineering
Earth Sciences and Petroleum Engineering
Geotechnics and Geohazards
Hydropower Development
Industrial Ecology
Information Systems
Light Metal Production
Marine Technology
Project Management
Reliability, Availability, Maintainability and Safety
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Retningslinjer for 2-årige, engelskspråklige masterprogram som hoved-
profil (fordypning) i sivilingeniørstudiet
(Vedtatt av Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen 15.12.2004)

• I de tilfellene hvor det opprettes 2-årige internasjonale masterprogram som er faglig sammenfallende med tidli-
gere vedtatte studieretninger (eks. Prosjektledelse og Industriell økologi), vil den ordinære studieretningen bli 
avviklet (faset ut).

• De studentene i det ordinære 5-årige sivilingeniørstudiet som fortsatt ønsker hovedprofil (fordypning) i fagområ-
det, kan velge fordypning innenfor rammen for det internasjonale 
masterprogrammet ut fra prinsippet “innvalg emne for emne”.

• For emner som inngår i en internasjonal mastergrad skal det angis i emnebeskrivelsen at undervisningen foregår 
på engelsk.

• Ut fra prinsippet “innvalg emne for emne” følger at det opprinnelig valgte studieprogrammet er faglig ansvarlig for 
fordypningsemnet og masteroppgaven, men det er naturlig at temaet gis en faglig orientering i retning av valgt 
hovedprofil (fordypning).

• Studieprogramrådet avgjør ut fra en faglig og strategisk vurdering fra hvilke internasjonale masterprogram man 
kan velge inn emner i vedkommende studieprogram. Programrådet gjør innstilling om hvor mange kandidater som 
kan velge denne hovedprofilen (fordypningen).

• Aktuelle internasjonale masterprogram som kan tjene som grunnlag for valg av hovedprofil (fordypning) i en studi-
eretning, presenteres for studentene som alternativer til, og velges samtidig med, ordinær hovedprofil (fordypning) 
i vedkommende studieprogram.

• Sivilingeniørstudenter som velger inn emner fra et internasjonalt masterprogram i sin hovedprofil (fordypning) 
pålegges å ta Eksperter i team og Fordypningsemnet selv om dette ikke inngår i vedkommende internasjonale 
masterprogram.

• Sivilingeniørstudentene som velger en slik hovedprofil (fordypning) vil få gradsbenevningen Master i teknologi / 
sivilingeniør, “studieprogrammets benevning”, med hovedprofil (fordyp-
ning) angitt på vitnemålet.

• Studenter som velger å gå ut av et integrert 5-årig sivilingeniørprogram og søker opptak til et to-årig internasjonalt 
masterprogram, vil eventuelt få graden Master of Science in, “MSc-programmets betegnelse”, og mister retten til 
gradsbetegnelsen Master i teknologi / sivilingeniør.


