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Retningslinjer for Fordypningsordningen i sivilingeniørstudiet.
Vedtatt 30.september 2010.
RETNINGSLINJER FOR FORDYPNINGSORDNINGEN I 9./3. SEMESTER FRA OG MED
STUDIEÅRET 2011/12.
Retningslinjene for fordypningsordningen i sivilingeniørstudiet av 22.11.2005 erstattes av følgende
justerte fordypningsordning i 9. (3.) semester i sivilingeniørstudiet fra og med studieåret
2011/12:
Generell definisjon av
Ordinært emne: Ved bruk av begrepet ordinært emne i sammenheng med Fordypningsordningen
menes et emne på masternivå utviklet for 9. eller 7. semester i sivilingeniørutdanningen og som av
vedkommende Studieprogramråd finnes faglig relevant for vedkommende hovedprofil. Det skilles
mellom ordinært emne tilbudt som fordypningsemne og ordinært emne angitt på liste over valgbare
emner (tidligere benevnt ”Kompletterende emner”) ved eksamensplanleggingen, se nedenfor.
Skallemne: Studenten velger 2 av de fordypningstemaene à 3,75 studiepoeng som er spesifisert for
det aktuelle skallemnet. Det gjennomføres vurdering i begge temamodulene.
Organisering av Fordypningsordningen: Fakultetet for vedkommende studieprogram vedtar
ordningen for sine program innenfor de retningslinjene som er beskrevet nedenfor:
- Fordypningsordningen i 9.semester i det 5-årige studiet skal utgjøre 22,5 studiepoeng
- Det opprettes et prosjekt fortrinnsvis på 15 studiepoeng. Prosjektet skal være selvstendige
emner med egne emnenummer allokert til det instituttet som gir emnet
- For skallemnene angis ”Fordypningsemne” til slutt i emnetittelen
- Alternativ kan det velges et ordinært emne som fordypningsemne. Dette velges fra en liste av
emner som studieprogrammet har anbefalt. Det anmerkes da ikke noe i emnebenevnelsen om at
emnet er ”Fordypningsemne”.
Postadresse
7491 Trondheim

Org.nr. 974 767 880
E-post:
http://www.ntnu.no/studieavd

Besøksadresse
Hovedbygget
Høgskoleringen 1
Gløshaugen

Telefon
+ 47 73 59 52 00
Telefaks
+ 47

Seniorrådgiver
Åge Søsveen
Tlf: + 47 73 59 37 01

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.
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Studieprogramrådet velger ordning etter følgende retningslinjer innen de rammer som fakultetet har
godkjent:
- En av følgende ordninger kan velges for det 5-årige studiet:
o Fortrinnsvis et prosjekt på 15 studiepoeng + skallemne/ordinært emne på 7,5
studiepoeng
o Eventuelt prosjekt på 7,5 studiepoeng + skallemne på 7,5 studiepoeng + ordinært emne
på 7,5 studiepoeng, alternativt + 2 ordinære emner på 7,5 studiepoeng
- En av følgende ordninger kan velges for de 2-årige programmene:
o Prosjekt på 15 studiepoeng + skallemne/ordinært emne på 7,5 studiepoeng
o Prosjekt på 7,5 studiepoeng + skallemne på 7,5 studiepoeng + ordinært emne på 7,5
studiepoeng, alternativt + 2 ordinære emner på 7,5 studiepoeng
o Skallemne på 7,5 studiepoeng + 2 ordinære emner à 7,5 studiepoeng, alternativt 3
ordinære emner (som også kan innbefatte basisemner som studieprogramrådet anser det
nødvendig å komplettere, - gjelder bare 2-årige program som er tilbud til studenter fra 3årig ingeniørhøyskole)
Studieplan, time- og eksamensplaner:
- Fordypningsprosjekt og fordypningsemne (skallemne/et ordinært emne) angis i studieplanen i 9.
semester i de aktuelle hovedprofiler (3.semester i de 2-årige programmene).
- Fordypningsemnene (skallemnene) evt. ordinære emner tilbudt som fordypningsemne
timeplanlegges ikke.
- Fordypningsemnene (skallemnene) eksamensplanlegges til samme eksamensdato. Det legges
ingen 4. årskursemner til den eksamensdagen som velges for fordypningsemnene (skallemnene).
- Ordinære emner tilbudt som fordypningsemne tas hensyn til på eksamensplanen i 9./3. semester
(i fht. eventuelle gjentak i 4.årskursemner).
- Ordinære emner som angis på liste over valgbare (tidligere benevnt ”Kompletterende emner”)
emner tas ikke hensyn til verken ved time- og eksamensplanleggingen.
Vurdering:
- Vurderingen i skallemnet avholdes vanligvis som muntlig avsluttende eksamen. Studenten
prøves i hele pensum. Det må foreligge en eksakt liste over temaene som er valgt.
- Dersom vurderingen i skallemnet må avholdes som skriftlig eksamen, må det utarbeides
oppgaver for alle de aktuelle temaene i skallemnet, hvor studenten skal velge å løse oppgavene i
de temaene som studenten har valgt. Eksamenstiden er 4 timer for alle skallemner som har
skriftlig eksamen.
- Vurderingsform skal være angitt i emnebeskrivelsen
- Kontinuasjonseksamen i både skallemner og ordinære emner avholdes ved utsatt eksamen i
august påfølgende år.
- Fordypningsprosjektet innleveres i en av de siste dagene i høstsemesteret (dvs. en av de siste
dagene i høsteksamensperioden).
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Uttak av masteroppgave:
- Masteroppgaven kan tas ut når prosjektet er innlevert og eksamen i alle øvrige emner er bestått
- Ved eventuelt behov for dispensasjon fra denne bestemmelsen legges de ordinære retningslinjer
for vurdering til grunn, hjemlet i Utfyllende regler til Studieforskriftens § 20.3.2.
Andre studenter enn sivilingeniørstudenters mulighet til å ta skallemner:
- Andre studenter enn sivilingeniørstudenter vil ha muligheter til å ta ett skallemne hvert studieår,
og må velge 2 tema à 3,75 studiepoeng i samsvar med tematilbudet for det aktuelle skallemnet.

