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N O T A T 
 

Til: Styret 

Fra: Rektor 

Om: Opprettelse av masterprogram i mat og teknologi 

 

 

Tilråding: 

Styret ved NTNU vedtar opprettelse av masterprogram i mat og teknologi, med oppstart høst 2016. 

Kandidatens tittel og gradsbetegnelse er master i mat og teknologi. Opptaksramme for 2016 er 17. 

Masterprogrammet administreres ved vedtakstidspunktet ved Fakultet for teknologi. 

 

 

Bakgrunn: 

Høgskolestyret ved HiST vedtok 28. nov 2014 i sak 43/14 å søke NOKUT om akkreditering av 

mastergradstudium i mat og teknologi. Vedtaket tydeliggjorde at mastergradsstudiet var i tråd med 

HiSTs virksomhetside og strategiske prioriteringer innen utdanningsområdet. Mastergradsstudiet var 

førbehandlet i avdelingsstyret ved avdeling for teknologi 3.okt. 2014. 

HiST sendte søknad om akkreditering av mastergradsstudiet 31.aug 2015. NOKUTs sakkyndige 

komite henvendte seg til HiST 11. des.2015 med foreløpig tilsynsrapport og forespørsel om 

tilleggsopplysninger til søknaden. NTNU sendte inn svar med justeringer av søknaden 13.jan. 2016.  

Høgskolestyret ved HiST vedtok 20.nov. 2015 i sak 38/15 ledd 1 litra c å opprette mastergradsstudiet 

i mat og teknologi under forutsetning av akkreditering fra NOKUT. I samme møte og under samme 

sak 38/15 ledd 3 litra d vedtok høgskolestyret ved HiST å tildele 17 studieplasser til 

mastergradsstudiet for 2016 og 17 studieplasser for 2017, tildelingen forutsatte akkreditering fra 

NOKUT. 

NOKUT sendte 5.2.2016 tilsynsrapport med følgende vurdering fra sakkyndig komite: 

«Etter tilleggsvurdering finner de sakkyndige at vilkårene i NOKUTs forskrift om tilsyn med 

utdanningskvaliteten i høyere utdanning av 28. februar 2013 er oppfylt, og de anbefaler akkreditering 

av mastergradsstudium i mat og teknologi». 

NOKUT finner altså at mastergradsstudiet tilfredsstiller NOKUTs krav til utdanningskvalitet. 

NOKUT har ikke hjemmel til å akkreditere studier ved NTNU jf. uhl § 3-3 første ledd og sender 

derfor tilsynsrapporten uten akkrediteringsvedtak. 
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Mastergradsstudiet vil ta opp studenter i 2016. Opptakskravet er fullført og bestått grunnutdanning på 

180 sp innen matteknologi, matvitenskap, bioteknologi, bioingeniør, kjemiingeniør, eller tilsvarende 

utdanning som inneholder til sammen 80 sp innenfor emnegruppene: realfagsemner (30 sp) og 

teknologiske emner (50 sp). 

Navnevalget: NOKUT mener i sin innstilling at navnevalget er mer dekkende enn matteknologi i og 

med at det valgte navnet viser til tverrfagligheten i studiet. Det har dog fremkommet ulike synspunkt 

på NTNU vedrørende det foreslåtte navnet på studiet. Fagmiljøet bes derfor vurdere 

hensiktsmessigheten i navnet. 

Lover og reglement 

Opprettelse av studier ved selvakkrediterende institusjoner hjemles i uhl § 3-3 første ledd: 

Institusjoner som er akkreditert som universitet, har fullmakt til selv å bestemme hvilke fag og emner 

institusjonen skal tilby, og som skal inngå i grunnlaget for en grad eller yrkesutdanning fastsatt med 

hjemmel i § 3-2. 

Fastsetting av studieplaner ved alle institusjoner i UH-sektoren hjemles i uhl § 3-3 tredje ledd: 

Styret fastsetter studieplan for det faglige innholdet i studiene, herunder bestemmelser om 

obligatoriske kurs, praksis og lignende og om vurderingsformer. 

NTNUs studieforskrift § 4-1 første ledd regulerer opprettelse av studier: 

NTNUs styre vedtar opprettelse og nedleggelse av studieprogram på 60 studiepoeng eller mer. Når 

styret oppretter et studieprogram, skal det samtidig fastsette hvilket fakultet som skal administrere 

programmet og tildele grad/yrkesutdanning. 

NTNUs studieforskrift § 4-2 første ledd regulerer vedtaksmyndighet for studieplaner: 

Alle studieprogram skal være beskrevet i en studieplan. Det fakultetet som administrerer 

studieprogrammet, vedtar studieplan. 

 

Vedlegg:  

Høgskolestyret ved HiST sak 43/14 

Høgskolestyret ved HiST sak 38/15 

NOKUTs tilsynsrapport for mastergradsstudiet i mat og teknologi 
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