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Rektorvedtak – innføring av tilleggsbetegnelsen sivilingeniør på
vitnemålet
NTNUs styre vedtok nye bestemmelser i studieforskriften om gradsbenevnelser og
tilleggsbetegnelsene siviløkonom og sivilingeniør i S-sak 7/18 den 14.03.18. Fakultetene m.fl. ble
orientert ved notat den 15.03.18 og senere notat den 03.10.18 om innføringstidspunkt. Det fremgikk
at vi ville komme tilbake til innføringstidspunkt for tilleggsbetegnelsen sivilingeniør på vitnemål
for internasjonale masterprogram.
Det fremgår av studieforskriften § 2-12 at også internasjonale masterprogram innenfor teknologi,
som tilfredsstiller Universitets- og høgskolerådets vilkår, vil gi tilleggsbetegnelsen sivilingeniør på
vitnemålet. Rektor er gitt myndighet til å fastsette innføringstidspunktet.
Vi ba FUS om å utarbeide en liste over internasjonale masterprogram som tilfredsstiller disse
kravene. Vilkårene gjelder både opptakskrav og krav til innhold i masterprogrammet. FUS har gitt
tilbakemelding om at det er ett internasjonalt masterprogram som har tilpasset seg disse kravene fra
og med opptaket til studieåret 2018/19 (dok. 18 i saken). Dette er:
Electric Power Engineering (MSELPOWER).
Studenter som er tatt opp til dette masterprogrammet, fra og med opptak til studieåret 2018/19, vil
få sivilingeniør som tilleggsbetegnelse på vitnemålet. Formuleringen på vitnemålet vil bli:
Postadresse
7491 Trondheim

Org.nr. 974 767 880
E-post:
postmottak@adm.ntnu.no
http://www.ntnu.no/administrasjon

Besøksadresse
Hovedbygget
Høgskoleringen 1
Gløshaugen

Telefon
+ 47 73 59 80 11
Telefaks
+ 47 73 59 80 90

Saksbehandler
Anne Marie Snekvik
Tlf: + 47 73 59 52 94

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

2 av 2

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Dato

Referanse

25.03.2019

2017/39220/AMS

The candidate has earned the right to use the Norwegian professional title sivilingeniør. This right
is legally protected in Norway.
Rektor delegerer til FUS, jf. studieforskriften § 2-12 (4), å vedta hvilke masterprogram som
tilfredsstiller kravene til at sivilingeniør gis som tilleggsbetegnelse på vitnemålet for opptaket til
studieåret 2019/20 og senere.
Det ble i styremøte i mars 2018 også vedtatt bestemmelse i studieforskriften om at studenter som
uteksamineres fra masterprogram som gir rett til tillegsbetegnelsen sivilingeniør, har rett til å kjøpe
«sivilingeniørringen». Dette innebærer at retten til å kjøpe ringen vil korrespondere med
tilleggsbetegnelsen på vitnemålet.
Ettersom fakultetene kan ha hatt en annen praksis for tildeling av sivilingeniørringen skal
fakultetene følge dagens praksis for studenter som allerede er tatt opp til internasjonalt
masterprogram. Fra og med opptak til studieåret 2019/20 skal rett til å kjøpe ringen korrespondere
med studieprogram som gir tilleggsbetegnelsen på vitnemålet.

