1 av 2
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Dato

Referanse

04.11.2020

2019/41928/AMS

Retningslinjer ved søknad om individuelle fritak - Eksperter i team
Vedtatt av prorektor for utdanning 04.11.2020 med hjemmel NTNUs studieforskrift § 4-12 (4)
Retningslinjene trer i kraft fra studieåret 2021/2022.

Eksperter i team (EiT) er et signaturemne ved NTNU. Det skal normalt inngå i alle
mastergrader samt i gradene cand.med. og cand.psychol. I Eksperter i team skal
studentene utvikle samarbeidskompetanse ved å reflektere over og lære av konkrete
samarbeidssituasjoner i gjennomføringen av et prosjekt. Studentene arbeider i tverrfaglige
team med deltakere fra ulike studieprogram. Det tverrfaglige teamarbeidet benyttes til å
utvikle samarbeidskompetanse, som skal gjøre teamarbeid mer produktivt. Aktuelle
problemområder fra samfunns- og arbeidsliv danner utgangspunkt for teamarbeidet, og
studentgruppenes resultater føres tilbake til interne og eksterne samarbeidspartnere. Den
spesifikke samarbeidskompetansen som Eksperter i team gir etterspørres av arbeidslivet.

1.

Erstatte Eksperter i team med et annet emne

Studenter som omfattes av punktene 1 – 3 under, kan etter søknad til fakultetet, gis rett til å
erstatte Eksperter i team med et annet programrelevant emne av samme omfang på
masternivå.
1.

2.
3.

Studenter som gjennomfører et programrelevant feltarbeid eller utenlandsopphold,
eller har annet programrelevant fravær som gjør at de ikke kan oppholde seg på
NTNU i samme semester som Eksperter i team er studieplanfestet.
Studenter som av tvingende praktiske grunner ikke kan være til stede på
undervisningen i Eksperter i team.
Studenter som av dokumenterte helsemessige årsaker ikke er i stand til å
gjennomføre Eksperter i team slik studieplanen forutsetter.

Søknad om fritak skal være dokumentert. Fakultetet avgjør søknaden.

2.

Søknad om fritak ut fra tidligere utdanning eller realkompetanse etter
universitets- og høyskoleloven § 3-5

Søknad om fritak fra Eksperter i team etter universitets- og høyskoleloven § 3-5 skal
vurderes opp mot læringsutbytte for emnet, slik det fremgår av emnebeskrivelsen. For at
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det skal innvilges fritak, må studenten dokumentere at han/hun gjennom tidligere utdanning
eller realkompetanse har tilegnet seg tilsvarende kompetanse som Eksperter i team skal gi.
Vurderingen må inkludere følgende fire punkter:
•

Tverrfaglighet
For utvikling av den tverrfaglige kompetansen må den tverrfaglige sammensetningen
av gruppa stå sentralt i samarbeidet.

•

Anvendelse av fagkompetanse
I det tverrfaglige arbeidet må søker vise til at hennes/hans spesifikke fagkompetanse
er brukt i samspill med andre med annen fagkompetanse.

•

Prosessfaglig innhold
Teamarbeid hvor deltakerne har trent på å utvikle det relasjonelle samspillet med
utgangspunkt i felles refleksjon over samarbeidet og tilbakemeldinger på den
enkeltes rolle.

•

Prosjektbasert samarbeid
Samarbeidet har resultert i et dokumenterbart sluttprodukt, for eksempel en rapport
eller et seminar.

Dersom eksamen inngår i opptaksgrunnlaget til studieprogrammet, må studenten avlegge
eksamen i et annet programrelevant emne på masternivå med samme omfang som
Eksperter i team.
Dersom det gis fritak med grunnlag i universitets- og høyskoleloven § 3-5, blir den tidligere
utdanningen eller realkompetansen vurdert til å omfatte 7,5 studiepoeng. Det er ikke
adgang til å bytte ut Eksperter i team med et annet emne ut fra at studenten delvis har
tilegnet seg tilsvarende kompetanse som Eksperter i team.
Søknad om fritak skal være dokumentert. Fakultetet avgjør søknaden.

Retningslinjene erstatter retningslinjene fra 17.11.2015.

