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Litt om meg sjøl,
og grunnlaget for å si noe om dagens tema
• Cand.philol. fra «gamle» Norges lærerhøgskole i 1973, med hovedfag i
nordisk språk og litteratur, dessuten matematikk og samfunnskunnskap
som fag, samt pedagogisk seminar.
• Vært i studieadministrativt arbeid AVH og NTNU 1990-2013 som studiesjef
og rådgiver for AVH/NTNUs ledelse: utredninger, utforming og utvikling av
NTNUs utdanningstilbud, styresaker, rapporter, fakultetssamarbeid.
• Samarbeid med andre universitet og høgskoler. Deltatt i nasjonale
oppgaver og samarbeidsorgan.
• Var med på å etablere og lede Samordna opptak og utforme felles
nasjonalt studieadministrativt datasystem.
• Laget grunnlaget for og var med på å utvikle dagens karakterskala for
høyere utdanning.
• Deltatt på europarådskonferanser om adgang til høyere utdanning og
europeiske utdanningsadministrative konferanser.
• Opphold ved studieadministrasjonen Islands universitet gjennom stipend
fra Nordisk ministerråd.

Noen aktuelle termer
STUDIEPOENG: Målesystem for forventet arbeidsinnsats av studentene. 60
studiepoeng er normen for 1 studieårs innsats (tidligere brukt vekttall).
EMNE: Den enheten det blir gitt undervisning i, er knyttet læringsaktiviteter
til og som studentene avlegger eksamen i. Arbeidsomfanget angitt i
studiepoeng («størrelsen»). NTNU bruker multiplum av 7,5 studiepoeng.
STUDIEPROGRAM: En organisert samling av emner med et minimumomfang i
studiepoeng som fører til en enhetlig og offisielt definert kvalifikasjon,
f eks som en grad (bachelor, master, ph.d.) eller spesiell kompetanse.

FAG: En samling emner og studieprogram som har en faglig sammenheng og
som er gitt en felles fagbetegnelse (f eks kjemi, sosiologi, historie).
STUDIERETNING: En faglig spesialisering innafor et studieprogram.

STUDIERETT: Adgang til et studieprogram med de obligatoriske utdanningsaktivitetene og eksamen som inngår i emnene i programmet.

Aktuelle studentroller
STUDENT
Tatt opp til et bestemt studieprogram med alle rettigheter. Må fylle gitte
opptakskrav, av og til også på et bestemt kvalitetsnivå. Må søke ordinært
opptak! Hvis du har vært student ved NTH/AVH/NTNU tidligere, kan du
melde deg til undervisning semesteret før uten å søke opptak, dersom du
fyller forkunnskapskravene.
PRIVATIST
Gjennom søknad gitt adgang til å avlegge eksamen i et bestemt emne, men
har ikke automatisk rett til begrensete undervisningsressurser i emnet. Må
fylle det formelle opptakskravet. Kan bli problem hvis det er obligatoriske
krav for å ta eksamen. Må betale semesteravgift for å avlegge eksamen.
ETTER- OG VIDEREUTDANNING
Spesielt organisert utdanning med tilhørende eksamen som er lagt til rette
for studenter som tar utdanning ved siden av arbeid. Kan være ordinære
emner. Kan ha egne opptakskrav og kreve forkunnskaper. Egen kursavgift.
FØLGE UNDERVISNING UTEN EKSAMEN
Alle forelesninger ved et universitet er som hovedregel offentlig og dermed
tilgjengelig for alle, dersom det ikke er spesielt angitt at deler av undervisninga er lukket (Universitetsloven, § 3-8). Ved eventuell plassbegrensing har
de ordinære studentene prioritet. Ingen opptakskrav, men kan ikke kreve
begrensete undervisningsressurser, f eks veiledning og oppgaveretting.

NTNUs nettside, inngangsbildet
NTNUs nettadresse

fane som gir
info om studier

aktuelle
lenker

Finne aktuelt studieprogram
lenke: Finn studier
Begrens valgmulighetene:
Velg nivå på
studieprogram,
f eks bare
årsstudier

… eller velg ut
fra utdanningsområde (i tillegg)

Finn info om
det aktuelle
programmet

Hva får vi vite om det valgte programmet?

Strukturell
beskrivelse,
rammer

Beskrivelse
av faglig
innhold og
læringsmål

Organisasjonsbeskrivelse,
tilhørighet

Gyldighetsperiode

Inn på enkeltemnene i programmet

Emneinndeling pr
semester, modul
7,5 vt = ¼ semester
Betegnelse på emnene
som inngår, semestervis

Klikker oss inn for å
få info om emnet

Informasjon om emnet
Informasjon om emnet
satt opp etter NTNUs
standard for beskrivelse
av emner.
Vurdering
(eksamen)

Hvilken kvalifikasjon
studenten skal ha fått
etter å ha bestått

Nødvendig å ha fått
godkjent før oppmelding
til eksamen!

Vær obs på denne!

Nærmere informasjon
om tid og sted for
undervisning her!

Enkeltemner direkte
lenke: Finn emner

Velger du denne fanen, får du
listet opp alle emnene i alfabetisk
rekkefølge, ca 2000!

Velger å finne alle
emner i fagområdet

Valgt fagområde med tilhørende emner

Her har vi samme emne som
vi fant informasjon om tidligere

Forelesninger på nett

Kan få smakebiter
av emnet, men sosialt
er det jo ikke!

Aktuelle lenker
NTNUs hjemmeside: http://www.ntnu.no/
Finn alle studier: http://www.ntnu.no/studier/alle
Finn alle emner: http://www.ntnu.no/studier/emner
Tilgang til forelesninger på nett:
http://www.ntnu.no/studier/studiemiljo/videoforelesninger
Oversikt over alle forelesninger lagt ut på nett:
http://video.adm.ntnu.no/openVideo/

Etter- og videreutdanning: http://videre.ntnu.no/pages/

Kontakt for informasjon
• På NTNUs nettsider, slik vi allerede har
sett.
• Sentrale informasjonskontor både på
- Gløshaugen (i Gamle kjemi)
- Dragvoll (i Bygg 1, nivå 3 = gatenivå).

• De enkelte fakultetene og instituttene har
egne ekspedisjonskontor, se informasjon
knyttet til emne- og programbeskrivelsene.

Da er det bare å ønske …
lykke til med påfyll av ny eller
oppdatert kunnskap basert på
allerede ervervet innsikt og
lærdom!
For i Trondheim har vi unike
kilder å øse av.

