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1. Undervisningsinstitusjonene (U&H)

De undervisningsinstitusjonene som er aktuelle i vår sammenheng er universitetene (forkortet U) og
det som tidligere het ingeniørhøgskoler, men som nå er noe sånt som Teknologisk avdeling ved
Høgskolen i X, hvor X= alle eller nesten alle fylkene. De forkortes med H her. En oversikt over dem
er gitt i vedlegg 1

Det vi kan kalle gradsutdannelsen i Norge har følgende mønster nå:

Høgskoler NTNU Universiteter

ingeniør, 3 år cand.mag., 3.5 år

siv.ing., 5 år cand. scient., 5 år

dr.ing., 3 år dr.scient., 3 år

Merk at man kan bli siv.ing. ved universitetene og NLH (som burde vært med ovenfor), men de
færreste velger å kalle seg det; de velger hovedoppgave som varer ett år og blir cand. scient. På
noen høgskoler kan en bli siv.ing. innen spesielle retninger, men fortsatt er det NTNU som har den
store og brede siv.ing. utdanningen i Norge.

Det ses at siv.ing. utdanningen nå er 5-årig. Det nye løpet startet høsten 1997, og de første med 5-
årig utdannelse vil bli ferdig sommeren 2002. Det vil altså ikke bli noen nye siv.ing. å rekruttere
høsten 2001, men halvannet år mellom dem høsten 2000 og våren 2002.

Merk også at ingeniørene som ønsker å gå videre til siv.ing. på NTNU skal begynne i 4. klasse
(f.o.m. høsten 2000), og ikke i 3. klasse som nå. Utdanningstiden deres til siv.ing. blir da lik med
hovcdstrømmen; ikke et halvt år lenger som i dag. Det nye opplegget er likt i tid med det som alt er i
h,ruk på de høgskolene som tilbyr siv.ing.-utdanning.



2. Målformuleringer for U&H

De færreste hadde vel noen føling med målehe for utdannelsen da de tok den utover det at man antok
at utdannelsen var rettet mot yrkeslivet mer eller mindre.

2.1 Målsetting

I tråd med det som er vanlig andre steder har U&H også blitt ivrigere til å formulere mål.

På begynnelsen av 1990-tallet ble det vedtatt et fornyet opplegg for de daværende ing. h. skolene, som
gir et ensartet opplegg for dem alle men med lokale variasjoner nok til å gi en meget stor bredde.
Samtidig ble målene formulert for utdannelsen, og siden de fyller to sider er de gjengitt i vedlegg 2 i
sin helhet. (Der er også eksempler på studieplaner gitt.) Et hovedmål skal nevnes; at
ingeniørutdannelsen skal være en avsluttet yrkesutdannelse, og ikke primært noen forskole til et
siv. ing. studium, seiv om det også selvfølgelig skal være en mulighet etter studiet der.

På det daværende NTH ble opplegget for undervisningen endret via såkalte virksomhetskomiteer
som ble nedsatt med meget lange mellomrom. Dessuten kunne det være interne komiteer for
avgrensede deler av studiet. Den siste virksomhetskomiteen (forkortet VK i det videre) fremla sin
innstilling i 1993. Som vanlig for VK-er hadde også denne eksterne representanter, to fra industrien
og en fra FFI. Hovedtrekkene i VK's innstilling er vedtatt (endel for siste del av studiet er ikke
formelt vedtatt ennå), uavhengig av at NTH i mellomtiden er blitt del av NTNU.

2.2 Mål for siv.ing. utdanningen ved NTNU

Det "overordnede" mål for siv.ing.utdanningen er formulert slik:
Utdanningen skal gi studentene kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gir relevant
handlingskompetanse for å møte behov og utfordringer i privat og qffentlig virksomhet.

Både U&H utdanner kandidater for mer enn industrien, og målene må ta hensyn også til det. Det er
rimelige at de da kan bli noe vage, og en kan gjerne spørre om NTNU's mål om relevant
handlingskompetanse skiller seg fra det andre kandidater skal ha. Det gjør det gjerne ikke annet enn i
det som måtte anses relevant.

Formuleringen har iallfall den fordelen at det er opp til brukerne (industri osv.) å avgjøre om målet er
oppfylt, og de kan eventuelt med henvisnig til målformuleringen be om endringer.

Ved en behandling av strategi for det daværende Fakultet for kjemi og kjemisk teknologi ved NTH
ble det skrevet at utdannelsen skal holde et høyt internasjonalt nivå. Det overlater på et vis til
utlandet å definere målene for oss, men peker på det innlysende at vi ser sterkt til utlandet når vi
legger planer for undervisningen, likesom de ser til oss.

VK formulerte en rekke andre mål på lavere nivå for utdannelsen, og hele deres avsnitt om mål er
kopiert inn nedenfor.



MÅL

Det overordnede mål for NTH er at utdanningen skal gi studentene kunnskaper,
ferdigheter og holdninger, som gir relevant handlingskompetanse til å møte behov og
utfordringer i privat og offentlig virksomhet. Ifølge NOU 1991: 4, "Veien videre til
studie- og yrkeskompetanse for alle"5, benytles begrepet handlingskompetanse om de
"kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendige for å løse problemer eller
oppgåver".

Som yrkesgruppe skal sivilingeniørene representere forbindelsen mellom teknologien
og formålet for dens anvendelse. Dette krever en faglig fordypning som følger den
teknologiske utviklingen. Det krever også evne til å løse problemer på tvers av fag-
og miljøgrenser.

Virksomhetskomitéen har sått opp følgende kvalitative mål for hva sivilingeniør-
utdanningen skal gi studentene:

- Etiske verdier og holdninger som styrker forståelsen av ingeniørfagenes rolle
i et helhetlig samfunns- og miljøperspektiv.

- Gode vitenskapelige basiskunnskapen som utgangspunkt for metodeforståelse,
anvendelse, faglig fornyelse og omstilling.

- Brede ingeniørfaglige kunnskaper.

- Forskningsbasert fordypning innen et begrenset felt.

- Stimulering tii innovasjon og verdiskapning.

- Trening i definisjon og analyse av sammensatte oppgåver.

- Syntese av helhetlige løsninger, som kan dekke flere teknologiske og ikke-
teknoiogiske fag.

- Trening i kreativt arbeid.

- Trening i vurdering av beregninger og resultater.

- Trening i å lede og motivere medarbeidere.

- Trening i gruppearbeid og kommunikasjon.

- Arbeidslivspraksis som gir trening i ingeniøriagiig arbeid og styrker evnen til
samarbeid med andre yrkesgrupper.

- Internasjonal orientering.



3. Studieopplegget ved NTNU

3.1 Generelt for alle siv.ing. studenter

Ut fra målene og en rekke andre hensyn fremmet VK forslag om følgende opplegg for det 5-årige
studiet:

i HOVEDOPPGAVE
i i i i i i i i i |

i TORDYPNINGSFAG
1 i i 1 l l 1 IL

TVERRFAG

STUD ERETN!NGE

LINJE

Figur 3.1 Forslag
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Tabell 3.4 Forslag til fagsammensetning1
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1 BAS= Basisfag, FYS= Fysikk, IKKETEK= Ikke-teknologiske fag,
ING= Ingeniørfag, MAT= Matematikk, MATNAT= Andre matematisk-
naturvitenskapelige fag, PROSJtvm1= Tverrfaglig prosjektfag med
studenter fra ulike studieretninger/fakulteter, STAT= Statistikk,
TEKBAS= Teknologiske basisfag, TEKBAS 1= Felles fag i informasjons-
og databehandling.
Skraveringen angir at fagene er obligatoriske.



Fremstilt slik ser det hele meget ryddig og fornuftig ut. Det ses at alle fag nå er 1/4 semester i
omfang, som er angitt som 12 Bt (såkalte belastningstimer) som igjen er 2.5 vekttall.

Endel av grunnene bak forslaget var:
Felles fagstørrelse gir enklere valg.
Større fag vil tvinge lærerne til å samarbeide om fagene
Større fag gir mindre oppsplitting i forståelsen av emnene
Færre fag gir færre eksamener

I 8. semester forekommer betegnelsen PROSJ,^ , og det betyr tverrfaglig prosjekt, som skal utføres
av grupper sått sammen av (typisk) 2 + 2 studenter fra hvert sitt fakultet eller til nød institutt. Tanken
var at studentene skulle oppleve å måtte samarbeide med noen fra andre felt. Tanken er god, men det
lar seg ikke nekte at det er stor skepsis blant læreme til å fa organisert og gjennomført så mange
prosjekter samtidig innenfor den tid vi har til rådighet.

NTNU er mer eller mindre pålagt av departementet å være et foregangssted for tverrfaglig arbeid, og
det legges nå opp til flere multifakultære studieprogram, og det oppfordres til å finne på fler, se
vedlegg 3. Min egen kommentar til det er at det ikke er vanskelig å finne gode opplegg, problemet er
å gjøre det innen de ressurser vi har, slik at f. eks. eksisterende fag kan benyttes.

Det var ikke meningen med økning til 5 år og til større fag at pensum skulle øke tilsvarende. Det er
utrykkelig presisert i VK's innstillling at det i et nytt studium må gis mer tid til
ettertanke/fordypning/forståelse.

3.2 Studieplan for Institutt for kjemisk prosessteknologi

Det sikkert ukjente instituttet i overskriften er en sammenslåing av de nåværende instituttene
Kjemiteknikk og Industriell kjemi. Med NTNU har vi nemlig fatt nye fakultet tildels, og fra nyttår far
iallfall Fakultet for kjemi og biologi, som vi nå heter, nye institutt, som vist i vedlegg 4. Inst.f.
kjemisk prosessteknologi vil utdanne 75-80 siv.ing. pr år, og vil altså bli en betydelig leverandør til
ikke minst oljebransjen.

Den generelle studieplanen i forrige avsnitt må konkretiseres på de enkelte fakultet og institutt, og i
dette puslespillet er det lett å tape de overordnede mål av syne, og heller ikke vil de gi så mye hjelp.
Verre er det kanskje at det er så vanskelig å koordinere med andre fakultet underveis.

Studieplanen for dette instituttet er ett relevant eksempel. Tilsvarende planer for Fakultet for
maskinteknikk er gitt i vedlegg 5 .



l.sem

2.sem

3.sem

4.sem

5.sem

6.sem

7,sem

8.sem

9.sem

lO.s.

Matematikk 1

Matematikk 2

IT-fag

Statistikk

Matematikk 3

Matematikk 4

Transportpros.

Generell og uorg. kjemi m. lab

Analytisk kjemi

Fysikk

Strømn. og
varmetrsp.

Sep.tekn. m. lab

Termodynamikk

Pros.r eg.

Tverrf. prosj. + prosjektering

Lab/prosj Reaktormod.
Papirtekn.

Prosessteknikk

Ex.phil. 1

Ex.phil. 2

Organisk kjemi m. lab.

Fysikalsk kjemi m. lab

Kj.reaksj.tekn.
m.lab

Overfl. koll. kjemi

Pros.utforming

Kin. og kat. 1
Trekjemi og -fys.

Sep. pros.
Prosessberegn.
Kin. og kat. 2

Matr.tekn./Bioka
talyse/Biokjemi

Prosj.org og-øk.

Polymerkj. 1

Papirmassetekn.
Polymerkj .2

Hovedoppgave

Kommentarer til tabellen:

1. Fagene i 1.-6. semester i de skyggelagte feltene er felles for alle fakultetets kjemiing. stud.
Fagene i kursiv er obligatorisk for alle på instituttet
Fag med vanlig skrift i 7.-9. semester er valgfag som gis av instituttet, og andre fag kan eventuelt
tas i stedet. Visse føringer vil bli gitt for samling innen fagkombinasjoner

2. Etter NTNU har alle på hele univ. felles ex.phil ("forberedende") som vist

3.1 løpet av 6.-9. semester skal det velges 2 ikke-teknologiske fag og 1 fag fra et annet fakultet.
Valgene kan skje i den åpne ruten eller i stedet for de oppførte valgfag.

4.1 9. sem. skal det angitte Lab/prosj (som er knyttet til forskningen ved inst.) sammen med to
andre fag utgjøre fordypningsfaget på 3/4 semester, men med kun én skriftlig eksamen iflg. VK.
Hvordan dette skal gjennomføres gjenstår å tenke ut.

5. Tverrfaglig prosjekt og prosjektering er ført opp som ett fag tilsammen, ut fra et håp om å kunne
få det til på et vis. Hvis det ikke går (som det neppe gjør) kan en tenke seg at Prosjekteringen
fortsetter inn i 9. semester, eventuelt at den forkortes til 1/4 sem, eventuelt kun for noen.

6. Sep.pros. (separasjonsprosesser) er tenkt med altemerende innhold hvert annet år, og de som vil
ha med seg alt kan ta faget også i 7. sem.

7. Prosessutforming er et foreløpig navn på et nytt fag som tar opp i seg elementer av
prosesskjennskap, prosessyntese og prosjekteringsteori.



3.3 Mål forenkeltfag

For hvert enkelt fag skal det i NTNU's studieplan angis kort mål med faget. Disse målene er i
hovedsak knyttet til fagets kunnskaper, og det foreligger sjelden eller aldri noe om hvordan faget
undervises for å oppnå andre typer mål.

Som eksempel gjengis nedenfor studieplanens beskrivelse av faget Prosessteknikk som er det
ingeniørfaget som nå gis i 1. klasse på Kjemi, jfr. studieplanen ovenfor.

SIK2501 PROSESSTEKNIKK

Mål: Emnet skal gi en introduksjon til prosessindustrien, samt gi studentene verktøy for å gjøre
kvantitative beregninger og modellering av prosesser, knyttet bl.å. til masse- og energibalanser, likevekt,
enkel reaksjonskinetikk.
Forutsetning: Ingen.
Innhold: Grunnleggende temaer (ca. 3 Bt): Termodynamikkens 1. og 2. lov, termokjemi, entropi, entalpi,
Gibbs fri energi, likevekt.
Ingeniørtemaer (ca. 9 Bt.): Eksempler på industrielle prosesser og hvilke beregninger som trengs i disse.
Apne og lukkede systemer. Likevekt. Grunnleggende massebalanser, stasjonære og introduksjon til
dynamiske. Enkel kinetikk og reaktorberegninger. Massebalanser med reaksjon, enkle reat
komplekse reaksjonsskjemaer, reaksjonsomfang. Energibalanser, bidrag til energiligningen fra n>
energi og varme, konvertering mellom energiformene. Energiligningen i en dimensjon. Grunnlej
modellbygging, begreper, metoder. Bruk av regneverktøy som regneark, Matlab og Mathcad.
Undervisningsform: Forelesninger, regneøvinger, prosjektarbeider.
Kursmateriell: Lærebok (blir oppgitt senere).
Eksamensform: Skriftlk).

4. Undervisningsform og måloppnåelse

Ideelt skal de vedtatte mål lede til valg av undervisningsformer. Det er ikke alltid en entydig
sammenheng, men for en rekke mål kan en iallfall sette opp forslag som en så far vurdere videre.

4.1 NTNU's kvalitative mål

Hvis vi går tilbake til de såkalte kvalitative mål formulert av VK kan vi sette opp følgende tabell,
hvor målene er gitt noe forkortet men i samme rekkefølge som ovenfor

Mål

Etiske verdier og holdninger for forståelse
av ing.fags rolle
Vitensk. basiskunnskaper
Brede ing.faglige kunnskaper
Forskningsbasert fordypning
Innovasjon og verdiskapning
Def. og analyse av sammensatte oppgåver
Flerfaglig syntese
Kreativt arbeid
Vurdere resultater
Motivere og lede medarbeidere
Arbeidslivspraksis
Internasjonal orientering

Undervisningsform

Prosjekter, selvstudium, forelesn.
Prosjekt, selvstudium,forelesn., øving

il il it ri

Prosjekt (inkl eksp. arbeid)
Prosjekt
Prosjekt, øving
Prosjekt
Prosjekt
Prosjekt, selvstudium,øving
Lederrolle i prosjekt
Praksis
Utenlandsopphold, selvstudium



Tabellen ovenfor er noe forenklet. Uansett arbeidsform vil det måtte inngå selvstudium, ovenfor
tenkes det på det som eneste undervisningsform for noe av fagene når det nevnes. Utenlandsopphold
er ikke akkurat en undervisningsmetode, men det er iallfall et tiltak for å oppnå et mål. Man kan
selvfølgelig få en internasjonal orientering på andre vis også. Prosjekt betyr ikke nødvendigvis
gruppearbeid, men vil ofte innebære det. Prosjekt kan bety så mangt i innhold, fra f eks. diplom til
prosjekt for å trene på verdiskapning.

4.2 Forelesninger

I tabellen ovenfor er ikke forelesninger nevnt ofte som hensiktsmessig undervisningmetode, og det er
lett å peke på uheldige sider ved forelesninger, som at de kan lede til passivitet. Hvorfor da alle
forelesningene?

I VK's innstilling er det sått opp at mengde forelesninger bør reduseres forslagsvis 20 %. Det er
stadig tiltak på gang på NTNU for å oppmuntre til prosjektarbeid/problembasert læring, men fortsatt
foreleses det meste, og der er få planer om å gjøre endringer.

Ved Aalborg universitet har de et opplegg med overyeiende problembasert læring, og det samme har
man for medisinerstudiet ved NTNU. Dette fungerer, men heller ikke det uten problemer. Det er
imidlertid nærliggende å tenke seg at overgang til mest prosjektbasert læring vil kreve mer ressurser,
og det har vi ikke. Forelesninger gir en mulighet for tilsynelatende å undervise mange på en gang, og
da er det enklest å ikke bry seg om læreeffekten.

Det eneste alternativet som kan frigjøre ressurser (dvs tid) er å basere seg mye mer på selvstudium,
med forelesninger kun for å utdype vanskelige sider ved stoffet. VK's innstilling sier at "Faglærerne
må derfor omhyggelig velge ut det stoffet som må presenteres fra tavlen." Ut fra dette kan en sikkert
reduesere forelesningene med mere enn 20 %.

4.3 Eksamener

De fleste av oss er så vant til de tradisjonelle eksamener at vi knapt vurderer andre former for
evaluering i de vanlige fag. Men hvis en først tenker etter utføres arbeidet på en eksamen i en
særdeles kunstig situasjon, fjernt fra vanlige arbeidsforhold.

Det er to hovedhensikter med eksamen, hvor det er den første de fleste vektlegger rent automatisk:
Kontroll av innlæring, det vi et profesjonsstudium kan kalle sertifisering, og å bidra til at faget læres.
Vi er ikke vant til å vurdere det siste så mye, men vi husker alle hvordan eksamen styrte studiet i stor
grad.

Dagens skriftlige eksamener på NTNU er ikke i seg seiv så gale kanskje, men det er klart at med kun
dette legges det opp til det tradisjonelle skippertak foran eksamen, som alle husker og alle
undersøkelser viser skjer. Det har vært foreslått å innføre en eksamen i løpet av semesteret, og det vil
gi noe mer jevnt studium og minst fordoble rettearbeidet. Og hvordan vil det gå med UKA hvis den
kolliderer med en eksamensperiode?



5. Undervisningsmetoder og ressurser

Det er dessverre slik at U&H har fått synkende bevilgninger de senere år samtidig som studenttallet
har øket. For årene 1983-93 laget VK følgende oversikt som illustrerer dette:

. Nøkkeltall for NTHs ressursutvikling3

B

B/S

S/L

1983

537

104

11,0

1985

576

105

11,4

1987

602

100

12,1

1989

660

98

13,1

1991

647

86

13,9

1993

626

82

13,9

Benevning

10B NOK

103 NOK/stud.

3 B= NTHs totale budsjett (postene 01, 11 og 45-1) omregnet til 1993-kroner.
S= Antall siv.ing.-, siv.ark.- og dr.ing.-studenter. L= Antall lærerstillinger, dvs.
professorer, professor II (omregnet til hele stillinger) og
amanuenser/førsteamanuenser.

Neste tabell (laget i 1998, tall fra 96-97antas det) viser hvordan vi ligger an sammenlignet med endel
andre siv.ing. utd.institusjoner. Tallene viser bl.a. at vi har et høyere studenttall pr. lærer med
tilhørende mer press i undervisningen, og lite tid og ressurser til å vurdere forbedringer.

Universitet
TU Delft

CTH
KTH

NTNU

NOK/Student
170.000
155.000
135.000
85.000

NOK/Vit. ansatt
1.10 106

1.55 106

1.60 I0b

1,50 106

6. Evaluering av studiene

Det er liten erfaring ved U&H med å evaluere studiene generelt, dvs. relativt til de overordnede mål
som settes.

6.1 VK's spørreundersøkelse

I forbindelse med virksomheten sin fikk VK utført en spørreundersøkelse blant studenter og ferdige
siv.ing. Ialt svarte 751 siv.ing. og 613 stdenter, foruten at endel næringslivsledere ble spurt. De
spurte var i hovedsak meget godt fornøyd, hvilket på mange måter kan virke overraskende. En
oppsummering er gjengitt nedenfor, mens noen svardiagrammer er gitt i vedlegg 6.



STERKE OG SVAKE SIDER VED DAGENS NTH-STUD1UM

Sivilingeniørstudiet ved NTH er anerkjent som en faglig god, effektiv og målrettet
profesjonsutdanning, med en klart definert ramme og klassetilhørighet. Fagene bygger
på hverandre, og de må tas i en foreskrevet rekkefølge. Studentene er
heltidsstuderende. Denne faste strukturen fører til et effektivt studium, der 91% av
studentene fullfører. Det stilles strenge krav til både studenter og lærere.

Det hevdes at NTH-studiet lærer studentene å lære. Studie- og eksamenspresset
oppøver evnen til raskt å sette seg inn i nye problemstillinger, til å skjære gjennom og
ti! å bli ferdig med en oppgave. Studentene lærer å arbeide med mange oppgåver
samtidig.

Virksomhetskomitéen har gjennomført en spørreundersøkelse for å kartlegge hvordan
NTH-utdannede sivilingeniørar, nåværende studenter og næringslivsledere vurderer
studiet. Det er godt samsvar mellom sivilingeniørenes erfaringer med sin kompetanse
og studentenes forventninger til hva de skal lære. De spurte var fornøyde med
kvaliteten på sivilingeniørstudiet.

Samtidig er det mangier ved studiet. Studiepresset er betydelig, med til dels urealistisk
store pensa. En stram timeplan gir for liten tid til fordypning, kreativitet og initiativ.
Dette fremmer teknikker for å overleve eksamen, fremfor å spore til optimal læring. I
studiets første del er det mange basisfag med tungt teoretisk stoff og få
anvendelsesorienterte fag. Dette kan føre til motivasjonsproblemer, spesielt siden
studentene har begrenset arbeidslivserfaring. Det er for lite integrering og interaksjon
mellom lag og fagansvarlige. Nye emner kommer stadig inn. Studiet kan derfor virke
oppstykket, med små fag og manglende helhet. Sludentene får ikke nok trening i
kommunikasjon. Det studietilbudet søkere fra ingeniørhøgskolene møter ved NTH, er
ikke optimalt.

6.2 Fortløpende evaluering av fagene

Det er innført følgende evaluering av siv.ing.fagene ved NTNU, men bare for fagene i 1.-3.klasse:

Det skal være en såkalt referansegruppe på 3 studenter som lærer skal diskutere med minst 2-
3 ganger i semesteret.

Studenter fyller ut et skjema for evaluering av hvert fag

Ca hvert tredje år foretas en noe mer grundig evaluering av hvert fag, fortsatt basert på
studentenes mening.

Min egen erfaring er at skjemaene har forholdsvis liten verdi, mens referansegruppene er mer nyttige.

Det er også slik at dårlig resultat på evalueringen ikke uten videre fører til tiltak for forbedring.

Evaluering av hvert fag for^løpende er et brå tiltak, men det mangier en mer kontinuerlig oppfølging
av studiet sett under ep. ̂  skrev at det måtte iverksettes uten å si noe om hvordan.



7. Hvordan ivareta industriens behov?

I utgangspunktet er det slik at de U&H som driver profesjonsutdanning er interessert i å møte
industriens behov, og de vil stort sett være lydhøre for synspunkter fra industrien. Det blir derfor
mye et spørsmål om å holde kontakt snarere enn en konflikt og evig kamp. Det betyr ikke at det
alltid vil være enighet, og heller ikke vil alltid hverken U&H eller industrien nødvendigvis snakke
med én stemme.

Internt på U&H vil det også kunne være slik at man bruker/misbruker industriens påståtte syn i intern
kamp om ressurser og/eller undervisningsutforming, og de fleste av oss har industrikontakter vi kan
stille passende vinklede spørsmål så vi far de svar vi trenger til internt bruk.

Industriens behov er ikke entydige heller, og kandidater skal utdannes for mer enn industri. Spesielt
vil utdanning til forskere ligge lærerne nær, og det kan tenkes å lede til feil vektlegging og for
teoretisk utdannelse.

7.1 Innen dagens system

Nedenfor er listet opp endel måter til å holde kontakt/ få innflytelse. Forslagene er basert på at status
quo ikke er så altfor gal, og at kjennskap til de problemer industrien er opptatt av vil påvirke
undervisningen i riktig retning om nødvendig.

Enklest for industrien er selvfølgelig det som krever liten egeninnsats i form av tid og penger, eller
det som kan gi direkte nytte.

• Enkle studentoppgaver som prosjektering og diplom. Diplom kan utføres ved U&H eller i
bedrift. Gratis/rimelig. Person til person kontakt.

• Gjesteforelesninger.

• Mer formalisert samarbeid om noe av utdannelsen. Ett eksempel er Statoils prosjekter for ca
30 studenter fra tre fakultet ved NTNU i 3., 4. og diplom med sommerjobb mellom. Dette er et
omfattende tiltak, og noe kun store firma kan gjøre i den målestokken. Men det behøver ikke
gjøres i så stor skala, og heller ikke utformes akkurat slik. Et annet eksempel er
treforedlingsindustriens samarbeid om sommerjobber, prosjekter og diplomer.

• Kontaktmøter med institutt/fakultet, hvor både forskning og undervisning kan tas opp.
Kontakt fra firma/bransje.

• Representasjon i styrer. F.o.m. våren 1999 vil institutt og fakultet ha adgang til å velge
eksterne representanter til styrene, som forutsetningsvis skal møtes høyst 1-2 gang pr semester
og da diskutere "strategi". (Formodentlig vil iallfall institutt starte med å velge lokale
representanter for å unngå for store utgifter og tidstap for industrien, ikke minst med tanke på
at diskusjonen ikke allltid vil være like strategisk.)

Forskning hos NTNU/SINTEF



• Professor II-stilling. Dette er deltidsstillinger, på 5 års åremål. To problemer: At arbeidsgiver
er villig til å gi avkall på vedkommende endel av tiden, og, enda verre, at U&H må finne
penger til stillingen. Kan f.eks. en bransje eller bedrifter i samarbeid finansiere en slik stilling?

• Sabbatsår i industrien. Ett eksempel: Kværner har hatt professorer i sine utenlandske
avdelinger.

Det er selvfølgelig ikke sikkert at kontakt vil gi alle de impulser til forbedring som trenges. Mitt
inntrykk er at industrien stort sett er tilbakeholdende med å kritisere og med forslag til endret
opplegg. Om en igjen tar Kjemi som eksempel, kunne oljebransjen sikkert mene at vi ikke gir nok
innen sikkerhet, og som basis for det ikke nok prosessdynamikk. På den annen side er den generelle
opplæring i kjemi altfor stor for denne bransjens behov ville jeg tro.

7.2 Bransjerettet utdanning

Dagens system er i begrenset grad bransjerettet, uansett bransje. Et unntak er NTNU's Inst. f.
petroleumsteknologi, som naturlig nok gir undervisning rettet mot kun én bransje. På Maskin på
NTNU har de i dag noen få fag som er rettet kun mot oljebransjen (f.eks. faget Hydrater), og på
Kjemi er der ingen, bare generelle prosessfag. På høgskolen i Haugesund synes utdannelsen innen
prosessteknologi å være rettet mot oljebransjen, og ved høgskolen i Stavanger har man både ing. og
siv.ing. utdannelse i petroleumsteknologi.

Sett fira Institutt for kjemisk prosessteknologis side er prosessering av olje og gass ikke noe som bør
skilles fra annen type prosessvirksomhet, og vi kan gi mange prosjekter og prosjektering innen denne
bransjens felt, foruten at studentene kan velge fag som går mot bestemte bransjer eller anvendelser
der. Hvis industrien skulle ønske en egen linje for "offshore engineering" ville det muligens dekke
bransjens behov bedre, men det vil kreve en omfattende omlegging innen NTNU som ikke vil
komme uten stort påtrykk fra en samlet bransje.

Innen prosessteknologi har ingen bransje i dag egen linje eller program, mens en derimot har
program (dvs. fra 3. eller 4. klasse) for miljøvern og for HMS.

7.3 Holdningen til NTNU sentralt

Det er ingen tvil om at NTNU sentralt er like interesert i industriens behov som NTH var, m.a.o.
svært interessert. I en nylig avgitt innstilling om "Hva det kreves for å være et teknologisk ledende
universitet" står følgende:



Næringslivskontakt ved et internasjonalt ledende universitet.

NTNU er hovedleverandør av teknologisk personale norsk næringsliv og forvaltning,
og er avhengig av å ha et nært samarbeid med denne delen av samfunnslivet for å
kunne utføre sin oppgåver. I motsetning til våre "peer institutions " i utlandet er næ-
ringslivet meget svakt representert i universitetets styringsorganer. I Kollegiet har
NTNU valgt å bruke del laveste andel eksterne representanter som loven tillater, og
på lavere nivå er formell representasjon fraværende. I dette henseende står NTNU i
en særstilling blant de europeiske tekniske universiteter.

NTNU må ved første anledning oke den eksterne representasjon i Kollegiet til den
maksimale andel loven tillater. Dette vil gi ledelsen en kompetanse som kan bli avgjø-
rendefor denfremtidige utvikling av universitetet, og det er lite trolig at NTNU kan
utvikle seg til et internasjonalt ledende teknologisk universitet uten denne kompetan-
se.

Rollen til NTNUs Samarbeidskomite må vurderes i lys av endret ekstern representa-
sjon i Kollegiet, og andre strategiske samarbeidsfora som opprettes.

Forskningsutvalget for teknologi og naturvitenskap (FUTN) bør omorganiseres til et
strategisk teknologiråd med representasjon fra næringslivet og NFR. Dette medfører
at et omorganisert FUTN må arbeide med mere langsiktige og prinsipielle oppgåver.

NTNU må videreutvikle ordningen med strategiske samarbeidsavtaler med de store
"teknologitunge " bedriftene, både for å tilføre fakultetene ny kompetanse og for at
bedriftene skal få et "eierskap " i våre fagmiljøer. I de bransj er/nær inger som mang-
ier industrielle lokomotiver bør, bransjeorganisasjonen være avtalepartner.



8. Etterutdanning

Alle formoder at det bare blir mer og mer behov for etterutdanning, seiv om det i praksis går opp og
ned. Noen ganger har industrien tid men ikke råd til kurs; andre ganger råd men ikke tid, heter det.

Mens U&H har monopol på gradsutdanningen (ing., siv.ing., osv.), er etterutdanning et fritt marked
med svært mange aktører. Utdanningen betales av deltagerne, dvs oftest av flrmaene. De ofte svært
spesialiserte behov som folk har, gjør at mange aktører er en naturlig ting, og det er også naturlig at
vi ikke kan dekke alle behov innenlands, og knapt ønskelig.

Ett mål for U&H innen etterutdanning er iallfall klart: Vi ønsker å få vår del av kaka pga de
økonomiske fordelene.

Ikke all etterutdanning passer for U&H. Rimeligvis er de sterkere på teori enn praksis, og antagelig
best egnet til å gi etterutdanning av noen lengde (uke og mer) med vekt på det metodiske,og det er
da nettopp det de tilbyr. En fordel U&H har da er rett til å gi eksamen som kan godkjennes ved
påbygging på tidligere utdannelse.

Et problem ved å drive etterutdanning er usikkerheten om hva som skjer videre. Dette må en leve
med til en viss grad, men det vil iallfall være en fordel for dem som gir kurs om en hadde noe
langsiktig å holde seg til. Spørsmålet er om industrien også ser noen fordel i langsiktigheten, så stor
at man f.eks. inngår avtaler med NTNU om utdanning som kan gis nogenlunde identisk mange
ganger. Det vil kreve store firmaer og /eller at mange firmaer går sammen.

Noen kurs har lykkedes i å få en viss jevn oppslutning fra år til år, i hovedsak uten avtaler. Noen
firmaer tar seg råd til kurs som gis kanskje én gang internt, dette er iallfall dyrt, som all skreddersøm.

Noen fler kurs med noe større sikkerhet kunne gi en gevinst for begge parter: U&H kunne planlegge
langsiktig, kanskje ansette en eller fler ekstra, legge mer arbeid i kursene, og industrien kunne få fler
og bedre kurs. Men det krever muligens en mer aktiv holdning til etterutdanning av denne type, og
vil kanskje ikke være så lett å forene med svingende oljepris og stramme tidsfristen

Innen U&H har man en viss tro på at det er et marked i industrien for å ta vanlige fag som
fjernundervisning, som stort sett består i å følge forelesninger på TV eller fa dem på video, dels
kombinert med mulighet til å stille spørsmål til foreleser via telelinje. Foreløpig har dette iallfall ikke
tatt av. Innen fjernundervisning møter norske U&H konkurransen fra utlandet, hvorfra tilbudet
iallfall vil være bredere.



Vedlegg 1: Oversikt over høgskolene

Ingeniørutdanning i Norge: Studiesteder og studietilbud
Tilbys også som 2-årig ingeniørutdanning etter spesielt opplegg for fagskoleteknikere
Tre alternativer: 1) 3-årig utdanning for befal, 2) 3,5 - årig utdanning med innebygd befalsutdanning, 3) 3-årig utdanning uten
befalsutdanning for sivile studenter
Høgskolen er privat og har studieavgift
1-årig kurs i material-, sveise- og korrosjonsengineering. Kurset har 16 plasser, 8 av plassene er reservert studenter som har
gått 2 år på mateialteknikk, de øvrige 8 for søkere utenfra (2-årige ingeniører innen metallurgi og maskin)
Med forbehold om departementets godkjenning5)

Hmmssmm
Agder ingeniør- og Bygg')
distriktshøgskole (AID)
4890 Grimstad
Tlf: 041-92100
Fax:041-92200

Data

Elektronikk

Elkraft

Maskin')/
fly & hurtigbåt

Konstruksjons- og anleggs-
teknikk
Miljøteknikk
Planleggingsteknikk
Landskapsteknikk

Datateknikk

Elektronikk og datateknikk
Telematikk og datateknikk

Elkraftteknikk

Fly & hurtigbåt,
Marin teknologi,
Mekatronikk og anvendt
datateknikk

A.n.on iitdnnnin^/videroutd.

l-årige tilleggsutdanninger for
ingeniører
Datateknikk
Teknisk eksport
Telematikk
Økonomi

Materialteknikk 5)

2-årig høgskolekandidatstudium:
Hagebruk/økonomi
Bedriftsøkonomi

3-årig høgskolekandidatstudium:
Hagebruk/økonom i

Teknikk og teknisk økonomi
Teknisk eksport
I tillegg har AID 1. studieår ved Norges
landbrukshøgskole, enkelte studieretninger

Hi
Bergen ingeniørhøgskole Akva Akvateknologi
(BIH)
Lars Hillesgt. 34
5008 BERGEN Bygg Konstruksjonsteknikk
Tlf: 05-57 35 00 Teknisk
Fax: 05-32 64 07 samfunnsplanlegging

Data Generell databehandling
Teknisk databehandling

Elektronikk Automatiseringsteknikk
Studieretning for instrumentut-
vikling og signalteknologi

Elkraft Elkraftteknikk

Kjemi Analytisk kjemi
Kjemiteknikk

Marin Marin teknologi

Maskin Allmenn maskinteknikk
Produksjonsteknikk

Gjøvik ingeniørhøgskole Bygg
(GIH)
2801 GJØVIK
Tlf: 061-73548
Fax:061-70607 Data

Konstruksjon
Landmåling
Teknisk planlegging

ADB (administrativ data-
behandling)
EDB (elektronisk databehandling)

Bl
1-årig Bedriftsøkonomi
2-årig Bedriftsøkonomi

1 -årig Transportøkonomi I
l-årig Transportøkonomi II

3-årig Bioingeniør
(helsefagutdanning)

1-årig videreutdanningsstudier innen
maskin:
Rørkonstruksjon og prosessteknikk
Materialteknologi

1-årig landmåling
1-årig brann- og skadevern 5)
1-årig geografiske informasjonssystemer (GIS)

1-årig matematikk (15 vekttall) og fysikk
(5 vekttall)
2-årig høgskolekandidatstudium i
medieteknikk



o Høgskole

Hærens ingeniørhøgskole (H/S)
Hvalsmoen
3500 HØNEFOSS
Tlf: 067-23022
Fax: 067-23022
OBS! Ved HIS stilles det
krav om norsk statsborgerskap

Høgskolen i Levanger (HIL)
Ingeniørutdanningen
Kirkegt. 1
7600 LEVANGER
Tlf: 076-12500
Fax: 076-12690

Linje

Elkraft
Elektronikk

Grafisk

Maskin

Bygg2)

Kjemi

Elektronikk

Studieretning

Elkraftteknikk
Telematikk
Mikroprosessor- og datateknikk
Industriell elektronikk

Grafisk produksjonsteknikk

Konstruksjons- og
energiteknikk
Produksjonsteknikk
Treteknikk

Militærteknisk bygg og anlegg

Biologiske prosesser og
teknikker

Prosesstyring

Annen utdanmng/videreutd.

3-årig høgskolekandidatstudium i skogbruk

Høgskole Linje

Høgskolesenteret i Rogaland Akva
(HSR)
Postboks 2557 Ullandhaug Bygg *)
4004 STAVANGER

Data

Elektronikk

Elkraft

Fly

Maskin

Petroleum

. Studieretning

Teknisk miljøvern/akvakultur

Arealplanlegging
Husbyggteknikk
Kommunalteknikk
Konstruksjonsteknikk

Informatikk

Kybernetikk
Medisinsk teknikk
Teleteknikk

Elkraftteknikk

Avionikk

Klimateknikk
Materialteknologi
Verkstedsteknikk

Petroleumsteknologi

Annen utdanning/videreutd.

Examen philosophicum
2-3-årig medieteknisk utd.
1 -årige påbyggingsstudier:
- Arealplanlegging
- Medisinsk teknikk
- Petroleumsteknologi
- Sikkerhetsadministrasjon
- Klimateknikk

1 -årig matematikk (grunnfag)

2-årig siviiingeniørpåbygging:
- Petroleumsteknologi
- Informasjonsteknologi
- Offshoreteknologi
- Oljeøkonomi 5)
Studier bl.a. innen:
- Språk
- Samfunnsfag
- Kultur- og mediefag
- 2-årig journalistutdanning
- Økonomi, administrasjon og ledelse



Høgskole;

Høgskolesenteret i Vestfold
(HSV)
Postboks 500
3193 HORTEN
Tlf: 033-82600
Fax:033-82971

HSV er en fusjon av Horten ing-
eniørhøgskole og Tønsberg
maritime høgskole

Kongsberg ingeniørhøgskole

Postboks 235
3601 KONGSBERG
Tlf: 03-869500
Fax:03-869516

Linje

Elektronikk1)

Elkraft1)

Maskin')

Data

Elektronikk

Maskin')

Optikk

Studieretning

Maritim elektroautomasjon

Energi og kulde
Drift og vedlikehold
Konstruksjon

Datateknikk

Mikroelektronikk
Teknisk kybernetikk
Robotteknologi

Dataintegrert produksjon

Optometri

Annen utdanning/videreutd.

Maritim høgskoleutdanning i nautisk og
marinteknisk drift, 2- eller 3-årig avgjøres
senere

2-årig Økonomisk/administrativt høgskole-
kandidatstudium

1 -årig sosiologi

1-årige deltidsstudier (lOvt) i organisasjons-
utvikling, personailedelse og skoleledeJse
1-årig Brannvern og sikkerhetsadministra-
sjon 5)
1-årig Teknologi og industriell utvikling
1-årig Vedlikehoids- og sikkerhetsteknologi
I-årig Administrasjon og ledelse

-årig Bedriftsøkonomi

2-årig Høgskolekandidatstudium i økono-
misk/administrative fag

-årig grunnfag i statsvitenskap

'åbygging for ingeniøren
-årig bedriftsøkonomi
-årig datateknikk (start jan)

Høgskole

Møre og Romsdal
ingeniørhøgskole (MRIH)
Fogd Greves veg
6009 ÅLESUND
Tlf: 071-37430
Fax:071-37448

Linje

Bygg

Data

Elektronikk

Elkraft

Marin

Maskin

Studieretning

Kommunalteknikk
Miljøteknikk og geografisk
informasjonsteknologi

Datateknikk

Automatiseringsteknikk
Telematikk

Eikraftteknikk

Skips-/offshoreteknikkf)

Konstruksjonsteknikk
Produksjonsteknikk

Annen utdanning/videreutd.

Kontaktlinsekurs for off. godkj. optikere
Mekatronikk (deltid, 10 vekttall)

Hovedfag i pedagogikk og elektronikk (del-
tid, samarbeid med Statens yrkespedagog-
iske høgskole)
M.Sc/kursprogram informasjonsteknologi
(deltid, samarbeid med University of
Strathclyde)

1-årig videreutdanning i energiøkonomise-
ring (ENØK)

2-årig høgskolekandidatstudium i geogra-
fiske informasjonssystemer 5)



Høgskole.

Narvik ingeniørhøgskole (NIH)
Postboks 385
8501 NARVIK
Tlf: 082-44130
Fax: 082-45726

1. årskurs for Bygg, Elektro-
nikk, Elkraft og Maskin også i
Alta

NKI Ingeniørhøgskolen^)
Hans Burums vei 30
1340 BEKKESTUA
består av 17 studiesteder

NKI BÆRUM
Hans Burums vei 30
1340 BEKKESTUA
Tlf: 22-588800
Fax: 22-530500

Linje

Bygg

Elektronikk

Elkraft

Maskin

Maskin

Elektro

Studieretning ;

Konstruksjon/husbygging
Anleggsdrift/
kommunaltek.

. Miljøteknikk

Data/elektronikk
Tele/elektronikk

Elkraftteknikk

Maskinkonstruksjon
Produksjonsteknikk

Maskinteknikk
Bil- og Motorteknikk
Mekatronikk

Elkraft- og
Automatiseringsteknikk
Elektronikk
EDB-teknikk
Mekatronikk

Annen utdanningAidereufctL

Påbygging for ingeniører:
Datateknikk
Økonomi og ledelse

2-årig sivilingeniørpåbygging:
- Integrert bygningsteknologi
- Produksjonsteknologi
- Produktutformingsteknikk
- Industriell elektronikk 5)

Jedriftsøkonomutdanning
20 vekttall

Høgskole ,

NKI TRONDHEIM
Museumsplass 1
7012 TRONDHEIM
Tlf: 07-515377
Fax: 07-535080

NKI BERGEN
Lars Hillesgt. 20
5008 BERGEN
Tlf: 05-316930
Fax: 05-960938

De 14 andre studiestedene til-
byr Årskurs 1

Oslo ingeniørhøgskole (OIH)
Cort Adelersgate 30
0254 OSLO
Tlf: 22-553000
Fax:22-561122

NJ
Cl

Linje

Bygg

Elektro

Bygg

Data

Elektronikk

Elkraft

Kjemi

Studieretning

Bygg- og Anleggsteknikk

Miljø- og Planleggingsteknikk

Elektronikk

Bygg- og Anleggsplanlegging
(PLAN)
Bygg- og Anleggsdrift (DRIFT)

EDB/Data

Teknisk kybernetikk (prosess-
styring)
Teleteknikk

Elkraftteknikk

Analytisk kjemi
Teknisk kjemi
Bioteknikk

Annen utdanningmdereutd.

Bedriftsøkonomutdanning 20 vekttall

1 -årig påbygging for ingeniører
Internasjonal handel og markedsføring



Høgskole Linje Studieretning Annen utdanning/videreutd.

Sogn og Fjordane
ingeniørhøgskole (SFIH)
Postboks 523
6801 FØRDE
Tlf: 057-26600
Fax: 057-26830

Statens Sikkerhets-høgskole
(SSH)
Skåregt. 103
5500 HAUGESUND
Tlf: 04-721200
Fax: 04-715906

Maskin')
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Vedlegg 2: Mål for høgskolene + eksempel på studieopplegg

mål for
ingeniørutdanningen

overordnet mål
Treårig ingeniørutdanning er et profesjonsstudium som skal utdanne
ingeniører som kombinerer teoretiske og tekniske kunnskaper med praktiske
ferdigheten og som tar et bevisst ansvar for samspillet mellom teknologi, miljø
og samfunn.

Utdanningen skal være forskningsbasert, med s&rlig vekt på anvendt forsk-
ning og utvikling. Utdanningen skal holde et høgtfaglig nivå i internasjonal
sammenheng og skal danne grunnlag for livslang læring.

delmål
Ingeniørutdanningen skal bygge på samme realfaglige kunnskap som til-
svarende utdanning internasjonalt, og studiet skal ha god balanse mellom
grunnleggende matematisk-naturvitenskapelige fag og teoretiske, tekno-
logiske fag.

Ingeniørutdanningen skal sikre at teknikk og teknologi er basert på et
solid fundament av matematikk og naturvitenskap.

Ingeniørutdanning skal gis ved høgskoler med fagområder som profileres
gjennom studietilbud og anvendt forsknings- og utviklingsaktivitet.
Gjennom utdanningen skal studentene få kjennskap til høgskolens
forsknings- og utviklingsoppgaver og de samarbeidsnettverk høgskolen
har etablert i denne sammenhengen. Ingeniørutdanningen skal bidra til å
gi ingeniører forståelse for den betydning kunnskap og kunnskaps-
formidling har for næringsutvikling.

Ingeniørutdanningen skal sikre ingeniører med en positiv holdning til
forskning og utvikling, og som seiv har lyst til å delta i forskningsaktivitet,
enten i sitt arbeid eller i videre studier.

Ingeniørutdanningen skal være praktisk probtemløsende. Nært samarbeid
med industri og næringsliv gir grunnlag for å ta opp aktuelle ingeniør-
problemstillinger til drøfting i undervisningen. Sammen med et bredt
innslag av laboratorieøvinger, prosjektarbeid og hovedprosjekt gir dette



studentene nødvendig praktisk erfaring som vil gjøre overgangen fra
studium til praktiserende ingeniørarbeid så god som mulig.

Ingeniørutdanningen skal sikre at teoretiske kunnskaper innenfor
teknologi omsettes til ingeniørferdigheter. Studentene gis grunnlag for å
beherske og anvende eksisterende teknologi.

Ingeniørprofesjonen er flerfaglig og studiet skal sikre kandidater som både
kunnskapsmessig og holdningsmessig vurderer og tar ansvar for miljø i et
bredt perspektiv, både lokalt og globalt.

Ingeniørutdanningen skal gi bred kunnskap om samspillet mellom tekno-
logi, miljø og samfunn generelt og innenfor de enkelte fagområder spesielt.

Ledelse, kvalitetsstyring og kommunikasjon er viktige sider ved ingeniør-
profesjonen og skal inngå i studiet.

Ingeniørutdanningen skal sikre at ingeniører kan samarbeide på alle plan
i organisasjonen gjennom god skriftlig og muntlig kommunikasjon, samt
at de kjenner viktigeprinsipper for ledelse og organisasjon.

Ingeniører må kunne videreutvikle eksisterende teknologi og seiv ha evne
til å utvikle ny teknologi etter bedriftens egenart.

Ingeniørutdanningen skal sikre naringslivetpersonell med evne til å forstå
og utnytte bedriftens eksisterende teknologi. Ingeniørene skal også ha til-
strekkelig kunnskap om ny teknologi til å kunne bidra til bedriftens inno-
vasjon.

Omstilling, produktutvikling og etablering av nye virksomheter er aktu-
elle og fremtidige utfordringer for norsk næringsliv. Det er da ikke nok å
ha gode faglige kvalifikasjoner i snever betydning. Ingeniørene må også ha
innovative evner og være innstilt på entreprenørskap.

Ingeniørutdanningen skal sikre studentene en god holdning til og kunn-
skap om nyskapning.

Moderne teknologi endres raskt. Ingeniørutdanningen skal være basis for
videre kompetanseoppbygging enten som videreutdanning eller etter-
utdanning. Utdanningen skal stimulere til personlig utvikling slik at
kunnskap om tekniske nyvinninger tilegnes og anvendes.

Ingeniørutdanningen skal legge stor vekt på gode kunnskaper i basisfag og
gi grunnlag for livslang l&ring enten i form av etter- og videreutdanning
ved universiteter og høgskoler eller i naringslivet.

kjemi 9.4
analytisk kjemi
mål
Studieretning analytisk kjemi har som mål å utdanne høgskoleingeniører
med kunnskaper og ferdigheter innen kjemiske og instrumentelle analyse-
metoder, signalbehandling og bruk av datamaskin til dataregistrering,
databehandling, styring og optimalisering av prosesser.

faglig hovedinnhold
• Kjemisk og instrumentell analyse
• Anvendt datateknikk
• Signalbehandling
• Statistisk forsøksplanlegging
• Kjemometri



bioteknologi
mål
Studieretning bioteknologi har som mål å utdanne høgskoleingeniører
med kunnskaper og ferdigheter innen mikrobiologiske og biokjemiske
prosesser som anvendes innenfor fermentering, separasjonsteknologi og
biokjemiske analyser.

faglig hovedinnhold
• Biokjemi og biokjemiske arbeidsmetoder
• Mikrobiologi
• Fermenteringsteknologi
• Separasjonsmetodikk
• Instrumentell analyse

kjemiteknikk
mål
Studieretning kjemiteknikk har som mål å utdanne høgskoleingeniører
med kunnskaper om og ferdigheter i kjemitekniske enhetsoperasjoner og
optimalisering og simulering av kjemiske prosesser.

faglig hovedinnhold
• Prosessregulering
• Prosesskjemi
• Prosessimulering
• Forsøksplanlegging
• Kjemometri

9.5 maskin

allmenn maskin
mål
Studieretning allmenn maskin har som mål å utdanne høgskoleingeniører
som har kunnskaper og ferdigheter innen et bredt spekter av maskintek-
niske fag. Høgskoleingeniøren skal kunne løse tekniske oppgåver innen
småbedrifter som har et særlig behov for helhetlig ingeniørkompetanse
som omfatter både konstruksjons-, urviklings- og driftsoppgaver.

faglig hovedinnhold
• Konstruksjonsteknikk
• Drift- og vedlikeholdsteknikk
• Automatiseringsteknikk
• Kvalitetssikring
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konstruksjonsteknikk
mål
Studieretning konstruksjonsteknikk har som mål å utdanne høgskole-
ingeniører med kompetanse innen mekanisk konstruksjon og produkt-
utvikling. Studiet sikter mot å utvikle kunnskap og ferdighet om maskin-
konstruksjon (land-/vann-/luftbasert) med hovedvekt på styrkeberegning,
utforming, material- og komponentvalg.

faglig hovedinnhold
• Konstruksjonsteknikk
• Styrkeberegning
• Produktutvikling
• Kvalitetsstyring
- Materiallære

produksjonsteknikk
mål
Studieretning produksjonsteknikk har som mål å utdanne høgskole-
ingeniører med kompetanse innen mekanisk produksjon. Studiet sikter
mot å utvikle kunnskap og ferdighet om hele produksjonsprosessen fra
ide til ferdig produkt. Studiet rettes mot samspillet mellom produkt og
tilvirkningsprosess samt metoder for styring av prosessen.

faglig hovedinnhold
• Tilvirkningsteknikk
• Automatiseringsteknikk
• Produksjonsplanlegging
• Kvalitetsstyring
• Drift og vedlikehold

prosess- og energiteknikk
mål
Studieretning prosess- og energiteknikk har som mål å utdanne høgskole-
ingeniører som har kompetanse om prosessanlegg og drift av slike. Studiet
sikter mot å utvikle kunnskap og ferdighet innen prosjektering, konstruk-
sjon og drift av prosess- og energitekniske anlegg.

faglig hovedinnhold
• Industriell varmeteknikk
• Kuldeteknikk
• Klimateknikk
• Prosessteknisk utstyr
• Automatiseringsteknikk

47
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FAGPLAN 1. STUDIEÅR.

Fagplanen er felles for alle studeieretningene ved Kjemiavdelingen
i i. studieår.

AL - STUDIERETNING FOR ANALYTISK KJEMI

KT - STUDIERETNING FOR KJEMITEKNIKK

B - STUDIERETNING FOR BIOTEKNIKK

Fag nr,

FO 002
FO 441
LO 184

FO 012
LO 414
LO 421

LO 408

»

A
A
A

A
K
K

K

Fagnavn

MATEMATIKK I
FYSIKK
KOMMUNIKASJON

EDB I
GENERELL KJEMI
ANALYTISK &
UORGANISK KJEMI

KJEMITEKNIKK I

St.
retn

AL,KT,B
AL,KT,B
AL,KT,B

AL,KT,B
AL,KT,B

AL,KT,B

AL,KT,B

Faget
Høst

X
X
X

X
X

undervises
Vår

X

x

x

x
x

Vekttall

4
2
2

2
3

4

3

FAGPLAN 2. STUDIEÅR

Fag

LO
LO

LO

LO
LO

LO

LO

nr.

404
409

423

424
425

427

070

A
K

K

K
K

K

A

Fagnavn

MATEMATIKK II
KJEMITEKNIKK II &
MILJØTEKNOLOGI
FYSIKALSK KJEMI

ORGANISK KJEMI
BIOKJEMI 1/
MIKROBIOLOGI
INSTRUMENTELL
ANALYSE I

STATISTIKK

St.
retn

AL,KT,B

AL,KT,B
AL,KT,B

AL,KT,B

AL,KT,B

AL,KT,B

AL,KT,B

Faget
Høst

X

X
X

X

X

undervises
Vår

X

X

X

X

Vekttall

2

3
3

5

3

2

2
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FAGPLAN 3. ÅRSKURS

Fag nr

LO

SO
SO

SO

SO

SO

SO

SO
SO

so

438

601
480

470

438

452

453

943
942

941

K

A
K

K

K

K

K

K
K

K

Fagnavn

INSTRUMENTELL
ANALYSE II
BEDRIFTSØKONOMI
PROSESSKJEMI

ANVENDT
DATATEKNIKK
INSTRUMENTELL
ANALYSE III
BIOKJEMI 11/
BIOTEKNOLOGI

BIOTEKNISK
LABORATORIUM
HOVEDOPPGAVE
HOVEDOPPGAVE

HOVEDOPPGAVE

St,
retn

AL,KT,B
AL,KT,B
KT

AL,KT

AL

B

B
AL
KT

B

Faget
Høst

X
X

X

x

x

undervises
Vår

X
X

X

x
x
x

Vekttall

2
4
3

2

3

3

2
5
5

5

VALGFAG

Fag nr. Fagnavn
St, Fagat undervis»»
retn Høst Vår Vekttall

LV

LV
LV

LV
LV
LV

LV
LV

451

462
432

463
464
433

450
103

K

K
K

K
K
K

K
A

TEKNISK REAKSJONS-
KINETIKK
MILJØTEKNOLOGI II
MATERIALLÆRE/
KORROSJON

GENETIKK
NÆRINGSMIDDELKJEMI
PETROKJEMI/PLAST

GEOKJEMI
MATEMATIKK III

AL,KT,B
AL,KT,B

AL,KT,B

AL,KT,B
AL.KT.B
AL,KT,B

AL,KT,B
AL,KT,B

X
X

x

x
x
x

x
x

x

2
2

2

2
2
2

2
3

Studieretningsfag fra andre studieretninger enn ens egen kan tas
som valgfag.



INSTITUTT FOR KJEMI

STUDIERETNINGENE FOR BIOTEKNOLOGI,
MATERIALTEKNIKK OG METALLURGI

KLASSE

Fagnr

G0005A

G0010A
GO040A
GO250A
G0070A
LO035K
LO013K
LO034K
FO082A

1 KMT (1K, 1 MAT, 1 MET)

Fagnavn

Diskret matematikk og lineær
algebra
Matematiske metoder 1
Statistikk
Fysikk
Datateknikk
Uorganisk kjemi m/miljø
Generell kjemi
Organisk kjemi
Administrativ styring

SUM

Vekt-
tall

2

2
2
2
2
3
2
2
3

20

Terminer

1

4

4
3

4

6

21

2

4

4

3

4

6

21

3

4

4

2
6

4

20

4

4

4

6

4

18

Eks.
dato

20.5

15.12
26.5
17.12
16.3
31.5
10.12
7.6
8.12

Eks.
tid

4 t

4t
4t
4t
4t
5t
4t
4t
5t

Kont
mnd.

KLASSE

Fagnr

GO020A
LO082K
LO093K
LO053K
FO083A

SO603K
SO315K
SO075K

SO103K
SO407K
SO132K

2 KMT (2K, 2 MAT, 2 MET)

Fagnavn

Matematiske metoder 2
Fysikalsk kjemi
Kjemiteknikk 1
Analytisk kjemi
Økonomisk styring

Studieretn. Bioteknologi
Organisk kjemi 2
Biokjemi/mikrobiologi
Kjemisk analyse 1
SUM OBL. FAG

Studieretn. Materialteknikk
Metallurgi
Mekanikk
Fysikalsk metallurgi 1
Prosessmetallurgi
SUM OBL. FAG

Vekt-
tall

2
3
3
2
2

2
4
2
20

2
3
3
20

Terminer

1

4

4
4

4
4

20

4

4
20

2

4

4
4

4
4

20

4

4
20

3

4
4
6

4
4
22

6
4

24

4

4

6

4
4
18

6

16

Eks.
dato

28.5
9.3
3.6
7.12

11.12

16.12
21.5

8.6

16.12
4.6

11.3

Eks.
tid

4t
5t
5t
4t
4t

4t
5t
4t

4t
5t
5t

Kont
mnd.
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INSTITUTT FOR KJEMI

STUDIERETNING FOR BIOTEKNOLOGI

KLASSE 3 K

Fagnr

SO382K
SO311K
SO301K
SO310K
PO322K

Fagnavn

Bioteknologi 1
Prosesskjemi
Kjemiteknikk 2
Kjemisk analyse 2
Hovedprosjekt
SUM OBL. FAG

Valgfag (se liste neste side)

Vekt-
tall

3
2
3
2
6

16

4

Terminer

1

4

6
4
2

16

2

4
4
6
4
0

18

3

4
4

2
8

4

20
20

Eks.
dato

8.3
10.3
9.12

14.12

Eks.
tid

5t
4t
5t
4t

Kont
mnd.

STUDIERETNING FOR MATERIALTEKNIKK

KLASSE 3 MAT

Fagnr

SO406K
SO539K
SO768K
PO322K

Fagnavn

Fysikalsk metallurgi 2
Materialteknikk/otfshoreteknikk
Korrosjon
Hovedprosjekt
SUM OBL. FAG

Valgfag (se liste neste side)

Vekt-
tall

2
4
4
6

16

4

Terminer

1

4
4
4
2

14

2

4
4
6
0

14

3

4
6
6

16

4

4

16
20

Eks.
dato

14.12
27.5
17.3

Eks.
tid

4t
5t
5t

Kont
mnd.

a I
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INSTITUTT FOR KJEMI INSTITUTT FOR KJEMI

STUDIERETNING FOR METALLURGI

KLASSE

Fagnr

SO406K
SO775K
SO301K
SO777K
PO322K

3 MET

Fagnavn

Fysikalsk metallurgi 2
Støperiteknikk*)**)
Kjemiteknikk 2
Aluminium Prosess
Hovedprosjekt
SUM OBL. FAG

Valgfag (se liste nedenfor)

Vekt-
tall

2
2
3
3
6

16

4

Terminer

1

4
4
6
4
2

20

2

4
4
6
4
0

18

3

4
6

10

4

16
16

Eks.
dato

14.12

9.12
10.3

Eks.
tid

4t

5t
5t

Kont
mnd.

VALGFAG FOR INSTITUTTET

Fagnr

SV387K
SV408K
SV757K
SV777K

SV760K

LV014A
LV020A

Fagnavn

Bioteknologi 2
Kjemisk analyse 3 m/kromatografi
Sveiseteknikk
Aluminium prosess (obl. for
3Met)
Korrosjon (Del av obl. fag for 3
Mat)
Matematiske metoder 3
Engelsk

Vekt-
tall

2
3
4
3

3

2
2

1

4
4

4

Terminer

2

2
6
8
4

6

4
4

3

6
6
4
4

2

4
4

4

Eks.
dato

12.3
17.3
15.3
17.3

8.3

12.3
15.3

Eks.
tid

4t
5t
5t
5t

3,5 t

4t
4t

Kont
mnd.
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FO082A
ADMINISTRATIV STYRING

Vekttall: 3
Eksamensform: Skriftlig eksamen
Faget består av 3 deler som alle må være
bestått for å få eksamen i faget.

DEL A: LOVKUNNSKAP

Vekttall: 1
Obligatorisk innlevering: Ingen
Eksamensform: Skriftlig eksamen
Hjelpemidler til eksamen: Lovsamling, vanlige
skrivesaker
Fagansvarlig: Advokat Frode Kirkhus
Eksamenstid: 4 timer

MÅL:
Gi innføring i rettssystemet og hvordan lover
tolkes. Oppøve studentenes vurderingsevne og
ferdigheter i å løse arbeidsoppgåver hvor lover
er med i gunnlaget for de avgjørelser som
treffes.

FAGETS EMNER:
Forvaltningsrett
Rettskilder - forskrifter, tolkning, sedvane,
rettspraksis
Rettshåndhevelsen - nødvergerett, voldgift,
utlegg m.m.
Begrensninger i den faktiske rådighet
Ekspropriasjon, servitutter m.m.
Avtalerett
Kjøpsrett
Arbeidsavtalen
Erstatningsrett
Tvangsfullbyrdelse, gjeldsforhandling og
konkurs
Markedsrett - generalklausulen, utilbørlig
konkurranse
Patentloven

PENSUMLITTERATUR:
Fr.Fr. Gundersen & Arthur J. Brudvik: Jus for
økonomer
Lovsamling studieretning for allmenne og
økonomiske/administrative fag.

DEL B: ADMINISTRASJON,
ORGANISASJON, LEDELSE

Vekttall: 1
Obligatorisk innlevering: Ingen
Eksamensform: Skriftlig
Hjelpemidler til eksamen: Vanlige skrivesaker
Fagansvarlig: Werner Willassen/ Kåre
Waaktaar

MÅL:
Kurset skal gi studentene forståelse for
menneskers adferd og holdninger i
organisasjoner gjennom innføring i
organisasjonsteoretiske emner. Studentene får
øve opp evnene til å analysere og skissere
løsninger på organisasjonsmessige problemer
gjennom casearbeid i grupper.

FAGETS EMNER:
Hva er en organisasjon?
Organisasjonsteorier - Ledelse og
lederstilteorier.
Grunnleggende prosesser i organisasjonen.
Bedrifters organisasjonsmessige oppbygging.
Motivasjons- og belønningssystemer.
Grupper og gruppepsykologi.
Etikk.

PENSUMLITTERATUR:
Tor Busch & Jan Ole Vanebo: Organisasjon,
ledelse og motivasjon.

DEL C: PROSJEKTADMINISTRASJON

Vekttall: 1
Obligatorisk innlevering: Ja
Eksamensform: Skriftlig
Tillatte hjelpemidler: Vanlige skrivesaker,
godkjent kalkulator
Fagansvarlig: DagAune

MÅL:
Faget skal gi studentene oversikt over metoder
og teknikker som benyttes i prosjektering,
gjennomføring og oppfølging av prosjekter.
Det legges vekt på at prosjektarbeid er en
arbeidsform som brakes både for kontinuerlig
utvikling av organisasjoner og for
gjennomføring av store oppdrag.
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INGENIØRUTDANNING I HAUGESUND

1.ÅR

GRUNNLAG

2. ÅR

BRANN- OG

SIKKERHETS-

TEKNIKK

PROSESS-

TEKNOLOGI

3. ÅR

BRANNTEKNIKK

SIKKERHETSTEKNIKK

MILJØSIKKERHET

PROSESSTEKNIKK

PROSESSAUTOMASJON

GASSTEKNOLOGI

I N G E N I Ø R U T D A N N I N G I

PROSESSTEKNOLOGI
Prosessindustrien er en tverrfaglig industri med et stort
behov for et bredt spekter av ingeniørkompetanse, - det
være seg både innen elektro, instrumentering, kjemi og
maskin. Ofte er en ingeniørutdanning spesialisert innen
de enkelte fagfelt, og med liten teknisk bredde. Statens
sikkerhetshøgskole gir et studieløp hvor ingeniøren vil
kunne bskle stillinger med et større faglig ansvarsområde.
Høgskolen tilbyr tre studieløp som alle har en teknisk
god bredde og med hver sin spesialisering. Alle studie-
retningene har et grunnlag i tekniske basisfag som
mekanikk, varmelære, instrumentering og regulering.
De tre forskjellige studieretningene gir spesialisering
innen instrumentering & regulering (Prosessautomasjon),
maskin og prosessteknisk utstyr (Prosessteknikk) og
prosesskjemi (Gassteknologi).

FAGPLANER

HØST1.ÅR VÅR 1.ÅR HØST 2.ÅR VÅR 2.ÅR

Matematikk I

Bedrifts-
økonomi

Kjemi 1

Grunnleggende
datateknikk

Statistikk

Fysikk

Økologi og
Miljn

Organisasjonsteori

Mekanikk

Elektrisitetslære

Matematikk II

Masse-og
energilikevekter

Teknisk
varmelære

Elektronikk

Regulerings-
teknikk 1

Instnimenterinjs
teknikk 1

Materiallære

3-årig ingeniørutdanning
Prosessteknologi
Muligevalgfag vekttall

Gassturbiner/kompressorer

Gassdistribusjon

Business English

Offshore English

Matematikk III

Driftsikkerhet

Elektriske maskiner og anlegg

Marine dieselmotorer

Skipsteknikk

Arbeidsledelse

Beredskap og sikkerhetsledelse

Styringsteknikk/PLS

Digitalteknikk

Mikroprosessorteknikk

Anleggsdokumentasjon/DAK

Elektronikk II

Elektromagnetisme

Varmeteknikk

Prosjektering av Prosessanlegg

Kuldeteknikk

Oljehydr. og pneumatikk

2
2
2
2
3
3M

2M

2M

2M

1M

1M

2
2
2
2
'2
2
2
2
2
2

HØST3.ÅR VÅR3.ÅR
Prosessteknikk

Maskindeler

Prosessteknikk

Valgtag

Prosjekt-
oppgave

Prosessautomasjon

Prosesskontroll

Regulerings-
teknikk II

Instrumenterings-
teknikk II

Laboratoriekurs
Prosesskontroll

Prosjektoppjave

Datainnsamling
og signalpros.

Valofcg

Gassteknologi*

Egensk. og anal.
av naturgass

Forbrennings
teknikk

Gassproduksjon
og prosessering

Valgfag

Prosjektoppgave

Petrokjemi

Sikring av
gassystemer

M Fag som kvalifiserer til Offiserssertifikat kl. 1 (Maskin)
* Forbehold om departementets godkjenning .

FAGPLANER

VÅR 2.ÅR

Risikoanalyse

Materiallære

VAR teknikk

Toksikologi

Arbeidsmiljø-
tore

HØST 1.ÅR VÅR 1.ÅR HØST2.ÅR VÅR2.ÅR

1Matematikk 1

Økologi og

Kjemi I

Grunnl
datateknikk

Statistikk

Fysikk

Bedrifts-
økonomi

Organisasjonsteori

3-årig ingeniørutdanning
Brann- og sikkerhetsteknikk

Evertebrat og
algebiologi

Muligevalgfag

Husbyggingsteknikk

Miljøovervåking

Datasikkerhet

Brannrisiko

Engelsk 1

Engelsk 2

Matematikk III

Eksplosjonssikring

Handling under usikkerhet

Økotoksikologi

Mikrobiologi II

Global/regional luftforurensing

Ressursforvaltning

Biologisk giftighetstesting

vekttall

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Bruk av genmodifiserte organismer 2

Numeriske metoder 2

iiokjemi

VAR teknikk

Toksikologi

Arbeidsmiljø-
lære

* Forbehold om departementets godkjenning

HØST3.ÅR VÅR3.ÅR
Sikkerhetsteknikk

Mekanikk

Matematikk II

Kjemi II

Anvendl
statistikk

Risikoanalyse

Materiallære

VAR teknikk

Toksikologi

Arbeidsmiljø-
lære

Driflsikkerhet

Kr sehåndtering

Valgfag

Prosjekloppgs

Kvalitelstedels

Skkerhels-
administrasjoi

Brannteknikk

Konstruksjons-
mekanikk

Branndynamikk

Valgfag

Miljøsikkerhet

Mikrobiologi I

Analytisk kjemi

Akvatisk
økologi

Prosjekloppg;

Aktive system

Passive sysle

•

Prosjektoppg

Miljø-
mikrobiologi

Valgfag



Vedlegg 3: Tverrfaglighet på NTNU

Det sentrale forskningsutvalg • NTNU

«Et foregangsuniversitet for samspill
og samarbeid?»

Rapport fra delprosjekt C i NTNUs strategiprosess

• 02.06.1998

3. Hva er tverrfaglighet?
I den politiske prosessen forut for dannelsen av NTNU ble begrepet «tverrfaglig» ofte brukt, vanligvis i positiv
mening, men sjelden med noen presisering av hva det var ment å innebære. I forbindelse med Stortingets
behandling av Lov om universiteter og høgskoler, uttalte flertallet i KUF-komiteen at «NTNU har en spesiell
forpliktelse til å fremme samspillet mellom teknologi og naturvitenskap og humaniora, samfunnsvitenskap og medisin»,
særlig på høyere nivå i studiene.1 Da Underdalutvalget utredet NTNUs faglige struktur med utgangspunkt i
Stortingets vedtak, ble nettopp tverrfaglig virksomhet løftet frem som et satsingsområde for universitetet.
Utvalget mente at NTNUs fagprofil er sentrert omkring fire grunntema - teknologi, natur, samfunn og kultur.
Hovedutfordringene består i på den ene siden å videreutvikle eksisterende spisskompetanse på alle områder, o'g på
den andre siden å dyrke frem samspill mellom to eller flere av elementene. Samspillet, eller tverrfagligheten, i seg
seiv bør også gjøres til gjenstand for forskning og undervisning, hevdet utvalget.2

Tverrfaglighet er i beste fall et flertydig begrep. For noen innebserer tverrfaglighet et slags vitenskapelig ideal,
med betydelig potensial for praktisk anvendelse av forskning. Andre oppfatter tverrfaglighet som en form for
vitenskapelig sjarlatanen («jack of all trades, master of none»), og vil i stedet fremme «flerfaglighet» som en
alternativ tilnærming. Nedenfor vil vi utdype dette og foreslå en operasjonell definisjon.

SFU mener den sentrale visjonen frem mot 2010 er å realisere målet i Strategisk grunnlagsdokument - å gjøre
NTNU til «et foregangsuniversitet når det gjelder samspill og samarbeid på tvers av disiplingrenser». Målsettingen
må først og fremst søkes innenfor en norsk kontekst i planperioden, og innebære at NTNU i 2010 fremstår som
ledende i Norge innenfor tverrfaglighet. SFU vil derfor foreslå denne målstrukturen:

Hovedmål:
• NTNU skal vevre ledende i Norge når det gjelder tverrfaglig forskning og undervisning, både i kvalitet og

omfang.

Delmål:
• Gjennom tverrfaglig forskning og undervisning skal NTNU utvikle ny og alternativ kompetanse tilpasset

samfunnets behov.
• Tverrfaglig samarbeid skal gi disiplinene ugfagene en vitenskapelig rnerverdi:
• Tverrfaglig samarbeid skal utfylle NTNUs fagprofil og bidra til større integrasjon.
• Tverrfaglig forskning og undervisning skal ha like høy kvalitet som den disiplin baserte.

For å oppnå målene, vil SFU anbefale at NTNU satser på tre hovedstrategier:
• sikre høy kvalitet i tverrfaglig forskning og undervisning;
• utvikle NTNU til en robust, men fleksibel organisasjon, som gjør det enkelt å iverksette tverrfaglige tiltak;
• bygge ned faglige og administrative barrierer som hindrer tverrfaglig samarbeid.



ETTERLYSNINO
SEDT etterlyser spenstige initiativ til tverrfaglige studieprogram.
U J ^ V M Belfinning utloves.

SEUT arbeider for å få sått av midler til tverrfaglige («multifakultære») studieprogram på
NTNUs budsjett for 1999. SEUT ønsker å konsentrere innsatsen om få program (1-3) med
stort potensiale, og etterlyser gode kandidaten

Dersom du vil være med i konkurransen om disse midlene, gjør du slik:

Hent en mal til prosjektskisse: du finner referanse på inngangsbildet til NTNU-veven

Beskriv prosjektet ditt slik som angitt i malen, og send beskrivelsen som e-post med vedlegg
til SEUT: eirik.lien@adm.ntnu.no innen 12. oktober 1998.

SEUT vil rangere forslagene ut fra et sett kriterier, og invitere de 10 beste til en «Tversover»-
samling 21. oktober der forslagsstillerne får presentere sine forslag og diskutere dem med
SEUT. Av dem blir 1-3 program plukket ut. De blir tatt med i den videre budsjettprosessen
med tanke på å få tildelt tilskudd i inntil 3 år.

Kriteriene for rangering av forslagene er:

• tverrfaglighet, helst på tvers av de gamle institusjonsgrensene

• forankring; forpliktende engasjement fra deltakere, på faglig plan såvel som
administrativt

• realisme; rimelig sjanse for at prosjektet kan bli vellykket, særlig ut fra tilgjengelig
kompetanse og kapasitet

• nytt, bringer kandidatene en ny type kompetanse som ikke dekkes av eksisterende
studieprogram og som en kan anta det blir behov for i framtida

Merk følgende:

• Forutsetningen for å komme i betraktning er at det i søknaden blir skissert hvilke
muligheter det er for å skaffe tilleggsfinansiering fra eget fagmiljø, eventuelt eksternt,
samt omfang av egen arbeidsinnsats.

• Det er ikke nødvendig at alle avklaringer, forpliktelser, deltakere, osv er på plass for å
kunne sende inn en søknad, men det bør være et rimelig håp om at ting kan gå i orden.

• Malen gir en disposisjon som bør følges, men legger få føringer på innhold eller omfang.
Som med eksamensbesvarelser kan det lønne seg å være kort og konsis. Juryens
oppmerksomhet har en tendens til å reduseres vesentlig etter to sider.

• Det som er skrevet inn i malen, er et hypotetisk eksempel som ikke skal følges slavisk.
Teksten skal du skrive over. Alt som er skrevet med fete typer beholdes som det er.

• Spørsmål kan rettes til SEUTs sekretær Eirik Lien, tlf 9 67 02, e-post
eirik.lien@adm.ntnu.no



Vedlegg 4: Nye institutter på Kjemi og Maskin, NTNU

Institutt

Kjemisk prosessteknologi

Kjemi

Bioteknologi

Botanikk

Zoologi

KJEMI (Fakultet for kjemi og biologi)

Før Inst. f kjemiteknikk, Inst.f. industriell kjemi

Inst.f. Uorganisk kjemi, Organisk kjemi, Fysikalsk kjemi,
Kjemisk inst.,(AVH)

Inst.f. teknisk elektrokjemi, Metallurgisk institutt

som før

som før

som før

MASKIN (Fakultet for maskinteknikk)

Institutt

Klima og kuldeteknikk

Maskinkonstruksjon og materialteknikk

Mekanikk, termo- og fluiddynamikk

Produksjons og kvalitetsteknikk

Produktdesign

Termisk energi og vannkraft



STUDIEPROGRAM I MASKINTEKNIKK
Studieretning Energi- og strømningsteknikk

NTNU.27. november 1997
Versjon 11

Avd

3

2

1

Sefn

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

12 Bt 12 Bt 12 Bt 12 Bt

I1OVEDOPPGAVE (20 ukcr)

IKKETEK 4

PROSJEKT ,verrf.

ENERGI- OG PROSESSTEKNISK
GRUNNLAG

REGULERINGSTEKNIKK
M/ELEKTRISKE KRETSER

MATEMATIKK')

FYSIKK M/LAD

MATEMATIKK 3

MATEMATIKK 2

MATEMATIKK I

FORDYPNINGSFAG (prosjekt + stølle-cmncr)

INGanncn linje

IKKETEK 3

VARME- OG MASSETRANSPORT

STATISTIKK I

TERMODYNAMIKK 1

DYNAMIKK

I NNF05UNCSEMtiE_2

INNFØRINGSEMNE-!.

ex.stø. /fata /

ING

NUMERISK S1MUL. - PROSESS
EKSP.METODE - PROSESS
MATEMATISK MODELLERING
DIMENSJONERINGSTEKNIKK
ANNETVALG

BEARBE1DINGSTEKNIKK
NUM.MET. M/DATALAB
ELEKTRO M/INSTRUMENTERING
STRØMNINGSLÆRE2
PRODUKTUTVIKLING
ANNET VALG

TERMODYNAMIKK 2

FLUIDDYNAMIKK

MATERIALTEKNIKK 1

KJEMI M/TROS.

1'MNTItO

BAS/ING/
IKKETEK

MASKINTEKNISKE TRANSMISJONER
PROSJEKTERINGSTEKNIKK
MASKINKONSTRUKSJON
MATERIALTEKNIKK 2
ANNET VALG
STRØMINGSL/ERE2
NUM.MET. M/DATALAB
PRODUKTUTVIKLING
ANNET VALG

STRØMNINGSLÆRE 1

MASKINDELER

PROD. &. DRIFrSTEKNIKK

TASTMETSLÆItE

MASKINTEKNIKK



STUDIEPROGRAM I MASKINTEKNIKK
Studieretning Mekanikk

NTNU, 27. november 1997
Versjon 11

Avd

3

2

1

Sem

10

9

8

7

6

5

4

3

2

r

12 Bt 12 Bt 12 Bt 12 Bt

IIOVEDOPPGAVE (20 ukcr)

1KKETEK4

PROSJEKT ,vcfTf.

MATEMATISK MODELLERING/
SYSTEMTEORI

REGULERINGSTEKNIKK
M/ELEKTRISKE KRETSER

MATEMATIKK A

FYSIKK M/LAD

MATEMATIKK 3

MATEMATIKK 2

MATEMATIKK I

FORDYPN1NGSFAG (prosjekt + siøitc-cmncr)

INGa n n c n | j n j c

IKKETEK 3

NUMERISKE METODER M/DATALAB.

STATISTIKK 1

TERMODYNAMIKK I

DYNAMIKK

lNNFflUHNGSBMN&2

tNNPOKINCSEftrWH 1-

fa>K>AJ.. Modul 1

INGsltidierelning

MASKINKONSTRUKSJON
MATERIALTEKNIKK 2
DIM. VED ELEMENTMETODEN
NUMERISK S1MUL. - PROSESS
MATERIALMEKANIKK
ANNETVALG

STRØMNINGSLÆRF. 2
VARMETRANSPORT
nEARBEIDlNGSTEKNIKK
ANNET VALG

KONTINUUMSMEKANIKK

FLU1DMEKANIKK

MATERIALTEKNIKKI

KJEMI M/PROS.

IT-INTKO

BAS/ING/
1KKETEK

KLASSISK MEKANIKK
MATERIALTEKNIKK^
MAT/NUM/FYS-FAG '
NUM. S1MUL. - PROSESS
ANNET VALG

STRØMNINGSL/HRE2
MAT/NUM/FYS-FAG >
VARMETRANSPORT
HEARBEIDINGSTEKNIKK
ANNETVALG

STRØMNINGSLÆRE I
DIM. V/ELEMENTMETODEN

MASKINDELER

PROD. & DRIFrSTEKNIKK

KASTIIETSI./KKE

MASKINTEKNIKK

'] Alternative moduler for malemalikk/numerikk/fysikk-fag. Plassering av disse fagene i liøst eller vår-seniesler er ennå ikkc kjent

Slu.lk-9



MULTIFAKULTÆRT STUDIEPROGRAM
"Energi- og miljo"
Utkast lil Studieplan

Energibruk og cnergiplanlcgging
NTNU, 8.desember, 1997

Avd | S c m | 12 Bt

3

2

1

9

8

7

6

5

4

3

2

i

12 Bt 12 Bt 12 Bt

HOVEDOPPGAVEN

' IKKE TEK. 4

TVERR.FAG

TEKNOLOGILEDELSE 1

PROGRAMMERING

STATISTIKK

FYSIKK M/el.mag.*

MATEMATIKK 4
M/KOMPLEKSANALYSE

MATEMATIKK 2

MATEMATIKK 1

FORDYPNINGSFAG (prosjekt + støtte-emner)

ING. ANNET FAK.

ENERGIBRUK I
BYGNINGER

ENERGIPLANLEGGING

ENERGISYSTEMER

REGULERINGSTEKNIKK

TERMODYNAMIKK 1

MATEMATIKK 3

INFORMASJONSTEKN. GK

ING.

MOD. OG SIM. AV
ENERGISYSTEMER

VARME- OG MASSE-
TRANSPORT

EL. MOTORDRIFTER

TERMODYNAMIKK 2
EL.MASK

FLUIDMEKANIKK

MASKINTEKNIKK

KJEMI M/PROSESS

KRETSTEKNIKK

BAS/ING/IKKB TEK

LUFTFORURENSN1NG
IND. SIKKERHET OG

PÅLITLIGHET
ENERGI OG PROSESS

LYS OG BELYSNING
STRØMNINGSLÆRE II
1NSTR.MÅLETEKNIKK

STRØMNINGSLÆRE I
LINE/ER REG.TEKN.

ENERGI OG MILJØ

KRETSANALYSE

FELLESEMNE II
• •

FELLESEMNE I



MULT1FAKULTÆRT STUDIEPROGRAM
"Energi- og miljo"
Ulkast til Studieplan

Elektrisk energiteknikk
NTNU, 8.desember,1997

Avd f Sem || 12 Bt

3

2

1

1*0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

12 Bt 12 Bt 12 Bt

HOVEDOPPGAVEN

• IKKE TEK. 4

TVERR.FAG

TEKNOLOGILEDELSE 1

PROGRAMMERING

STATISTIKK

FYSIKK M/el.mag.

MATEMATIKK 4
M/KOMPLEKSANALYSE

MATEMATIKK 2

MATEMATIKK 1

FORDYPNINGSFAG (prosjekt + støtte-emner)

ING. ANNET FAK.

ENERGIBRUK I
BYGNINGER

OVERSPENNINGER OG
VERN

ENERGISYSTEMER

REGULERINGSTEKNIKK

TERMODYNAMIKK 1

MATEMATIKK 3

INFORMASJONSTEKN. GK

ING.

HØGSPENNINGSTEKNIKK

EL. MOTORDRIFTER

ELEKTRISKE MASKINER

FLUIDMEKANIKK

MASKINTEKNIKK

KJEMI M/PROSESS

KRETSTEKNIKK

BAS/ING/IKKE TEK

IND.SIKKERHET&PÅL.
MOD.&SIM. AV E-SYST.

FELTER

ENERGIPLANLEGGING
LYS OG BELYSNING

TEKN.KYB.

FYSIKK 2
TEKN.KYB.

MAT./NUMERIKK

ENERGI OG MILJØ

KRETSANALYSE

FELLESEMNE II

FELLESEMNE 1

^elektromagnetisme



MULTIFAKULTÆRT STUD1L2PR0GRAM-
"Encrgi- og miljo"
Utkast til Studieplan

Varme- og cncrgiproacsscr
NTNU, S.ilescmbcr, 1997

Avd ||Scm| 12 Bt

3

2

1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

12 Bt 12 Bt 12 Bt

HOVEDOPPGAVEN

• IKKETEK. 4

TVERR.FAG

TEKNOLOGILEDELSE 1

PROGRAMMERING

STATISTIKK

FYSIKK M/el.mag.*

MATEMATIKK 4
M/KOMPLEKSANALYSE

MATEMATIKK 2

MATEMATIKK 1

FORDYPNINGSFAG (prosjekt + støtte-emncr)

ING. ANNET FAK.

ENERGIBRUK I
BYGNINGER

VARME-OG MASSE
TRANSPORT

ENERGISYSTEMER

REGULERINGSTEKNIKK

TERMODYNAMIKK 1

MATEMATIKK 3 '

INFORMASJONSTEKN. GK

ING.

ENERGI OG PROSESS
GR.LAG

NUM.SIM.PROS/MAT.MOD

ENERGIEFFEKTIVISERING

TERMODYNAMIKK 2

FLUIDMEKANIKK

MASKINTEKNIKK

KJEMI M/PROSESS

KRETSTEKNIKK

BAS/ING/IKKE TEK

PRAKTISK ELEKTROTEKN.
ØKOLOGI

MOD. OG SIM AV E-SYST.

NUM.STR.MEKANIKK

STRØMN.LÆRE 1

ENERGI OG MILJØ

KRETSANALYSE

FELLESEMNE II

FELLESEMNE 1

•^elektromagnetisme



STUDIEPROGRAM I MASKINTEKNIKK:
Studieretning Konstrulcsjons- og produksjonsteknikk

NTNU.27. november 1997
Versjon 11

Avd

3

2

1

Sem
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

12 Bt 12 Bt 12 Bt 12 Bt

IIOVEDOPPGAVE (20 uker)

IKKETEK 4

PROSJEKT ivenf.

MATERIALMEKANIKK

REGULERINGSTEKNIKK
M/ELEKTRISKE KRETSER

MATEMATIKK 4

FYSIKK M/l-AU

MATEMATIKK 3

MATEMATIKK 2

MATEMATIKK I

FORDYPNINGSFAG (prosjekt + siøiic-emncr)

lNGannen |inje

IKKETEK. 3

BEARBE1DINGSTEKNIKK

STATISTIKK 1

TERMODYNAMIKK 1

DYNAMIKK

INNFØRINGSEMNE 1

Zx.phil. tf°&*£ 1

ING

MATERIALTEKN. 2
PROSJEKT.TEKN.

DATAASSISTERT ENGINEERING
MASKINTEKNISKE TUANSMISJONER

ANNET VALG

PRODUKTUTVIKLING
ANNET VALG

DIM.TEKNIKK

FLU1DDYNAM1KK

MATERIALTEKNIKK 1

KJEMI M/IMtOS.

IT-INTItO

RAS/ING/
IKKETEK

MATEMATISK MODELLERING
KVALITETSLEDELSE
RISIKOANALYSE
ENERGI & PROSESSTEKN. GL.
TEKNISK DESIGN
ANNETVALG

VARME- & MASSETRANSPORT
ELEKTRO M/INSTR.
PRODUKTUTVIKLING
ANNET VALG

MASKINKONSTRUKSJON
STATISTIKK 2
TEKN.TERMODYN. 2
TEKN. STRØMNINGSL'1'RE 1

MASKINDELER

PROD. & DRIFTSTEKNIKK

FASTIIETSLÆIIE

MASKINTEKNIKK



Teknisk design 5 års studieplan

semester

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

FAGMODUL

Valgfag

Valgfag

Valgfag

Valgfag

Statistikk

Fysikk m./lab

Matematikk 3

Matematikk 2

Matematikk 1

FAGMODUL

Hovedoppgave

Valgfag

Tverrfaglig prosjekt

Produksjons- og
driftsteknikk

Miljøriktig
produktutvikling

Menneske- Maskin

Maskindeler

Fasthetslære

Innføring 2

Innføring 1

FAGMODUL

P D 9 -

PD8

P D 7 -

Emballasjedesign

P D 5 -

Ergonomi

Form og farge 2
/Designhistorie

Form og farge 1
/Designhistorie

Form og farge 1
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Vedlegg 6: Svar på VK's spørreundersøkelse

5.7 Kvalitet på NTH-studiet

Forbedre kvaliteten på siving-studiet
Base: 751 sivilingeniørar
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Når sivilingcniørcr skal vurdere kvaliteten på NTH-studiet svarer 19% at den er meget god
og 76% mener den er ganske god. Tilsammen blir det dermed 95% av sivilingeniørene som
vurderer kvaliteten som ganske eller meget god. Det tilsvarende tallet for næringslivsledeme
er 97%. Det er de eldre sivilingeniørene som har den mest positive vurderingen av kvaliteten.
Vi kan konkludere med at tiltroen til NTH er meget stor.

Vi ba også sivilingeniørene om å foreslå tre endringer som kan forbedre kvaliteten på sivil-
ingeniørstudiet Hver femte respondent hadde ikke noen forslag til forbedringer. Blant dem
som hadde forslag var det større tvenfaglighet og prosjektarbeid som ble nevnt av flest

De eldre årsklassene foreslår å legge mer vekt på samfunnsfag. Tverrfaglighet er populært
både blant de unge og de eldre. De to midtre årsklassene er opptatt av gruppearbeid og faglig
fordypning.

Profilen til sivilingeniørar f ra NTH
Base: 751 sivilingeniørar
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NTH's og sivilingeniørers profil
Base: 100 næringslivsledere
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Sivilingeniørene ble bedt om angi sin mening om fem utsagn ved hjelp av en skala fra 1 til
4 hvor 1 betydde Helt uenig og 4 betydde Helt enig. Næringslivsledeme ble bedt om å
benyttc den samme skalaen, men de fikk ta stilling til noe flere utsagn enn sivilingeniørene.


