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GENERELL STUDIEINFORMASJON
INFORMASJONSKILDER
Innsida

NTNUs intranett. Dette er en kanal for viktige beskjeder knyttet til
studieprogrammene, og informasjon om aktuelle arrangement.
Startsiden «Min side» gir også inngang til de fleste andre verktøy du
trenger i studiene.
https://innsida.ntnu.no/

It’s learning

NTNUs e-læringssystem, som brukes til kommunikasjon mellom
studenter og faglærere. Her ligger ofte forelesningsnotater og annen
viktig informasjon om studiet.
For å få tilgang til emner i It’s learning må studenten ha bekreftet
utdanningsplanen, og være undervisningsmeldt i ønsket emne.
It’s learning finner du via startsiden på Innsida.

Studentweb

Studentenes brukerflate for administrasjon og planlegging av eget
studium. Her finnes blant annet Utdanningsplanen, eksamensmelding
og andre nyttige funksjoner koblet til FS.
www.ntnu.no/studier/studentweb

Studentepost

Alle studenter ved NTNU får en egen epost-adresse, og er forpliktet
til å holde seg oppdatert på det som sendes hit.
https://mail.ntnu.no

Studieinformasjon Inngangsside for oppdatert studieinformasjon.
på nett
Her finner du også emnebeskrivelsene, med timeplaner, pensum og
eksamensinformasjon.
www.ntnu.no
www.ntnu.no/studier
Emnebeskrivelser for alle emner ved NTNU.
www.ntnu.no/studier/emner
Instituttenes
hjemmesider

Nyttig informasjon om studier, forskning og andre aktiviteter
tilknyttet det aktuelle fagområdet.

Studiehåndboka

Studiehåndboka inneholder studieplanene for alle de
samfunnsvitenskapelige fagene, med detaljert informasjon om
studieprogram, frister og reglement.
http://www.ntnu.no/svt/studier/studiehandbok

Studieplanen

Studieplanen er en generell beskrivelse av hva som er studiets mål og
innhold, og gir detaljerte beskrivelser av oppbygningen av studiet.
Studieplanen for hvert enkelt studieprogram finner du i
Studiehåndboka, og gjengitt på studieprogrammets nettsider.
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BEGREPSFORKLARING
Angir hvilket semester det gis undervisning i emnet og hvor stort
Undervisning
(undervisningssemester) omfang emnet har, målt i studiepoeng.
Adgangsbegrensning

Noen emner har et begrenset antall studieplasser, og får derfor en
adgangsbegrensning. Studentene må søke opptak til disse emnene
ved å undervisningsmelde seg i Studentweb innen 1. juni / 1.
desember.

Studierettskrav

Innebærer at emnet bare tilbys til studenter som er tatt opp til
studieprogrammet emnet inngår i.

Studiepoengsreduksjon

Angir hvilke emner som har overlappende innhold og som derfor
gir reduksjon i studiepoeng.

Læringsformer og
aktiviteter

Beskriver hvilke typer undervisning som tilbys i emnet. f. eks
forelesninger, øvinger, praksis, feltkurs, ekskursjoner og seminar.

Anbefalte
forkunnskaper

Anbefalte faglige forutsetninger for å bli tatt opp til, eller melde
seg til eksamen i et emne.

Forkunnskapskrav

Faglige forutsetninger (krav) for å bli tatt opp til, eller melde seg
til eksamen i et emne.

Obligatorisk aktivitet

Angir hvilke ekskursjoner, semesteroppgaver, øvingsoppgaver
eller lignende som må være godkjent før eksamen.

Vurderingsform

Angir hvilken eksamensordning emnet har, om den består av flere
deler og hvordan disse vektes.

SEMESTERREGISTRERING
Studierett
For å kunne studere ved NTNU må du ha en aktiv studierett. For å få og beholde en aktiv
studierett må du (etter å ha søkt, fått tilbud om, og takket ja til studieplass) betale
semesteravgift, og produsere studiepoeng minst hvert tredje semester innenfor det
studieprogrammet man er tatt opp til (jf. § 3, punkt 3 i Forskrift om studier ved NTNU).
Registrering i studentweb
Innlogging

Når du har takket ja til studieplass ved NTNU, får du tilsendt et brev fra Opptakskontoret.
Dette brevet inneholder en firesifret pinkode, som du trenger for å logge inn i Studentweb.
Semesterregistrering

Semesterregistrering innebærer blant annet at du godkjenner utdanningsplanen i
Studentweb. Følg instruksjonene i Studentweb, og husk å fullføre hele prosessen.
Utdanningsplanen må du godkjenne i starten av hvert semester.
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Du må være semesterregistrert for å få adgang til undervisning, eksamen, NTNUs datanett,
og få tilgang på studentbevis og nøkkelkort. Lån fra Lånekassen blir først utbetalt etter at
semesterregistreringen er fullført.
Semesteravgift

Du må betale semesteravgift hvert semester for å være student ved NTNU, jf. § 3, punkt 2
i NTNUs forskrift om studier. Betalingsinformasjon finner du i Studentweb. Fristen for å
betale er 15. september i høstsemesteret, og 1. februar i vårsemesteret. Dette gjelder også
studenter som er på utenlandsopphold som del av grad ved NTNU.
Utdanningsplan

Studenter som er tatt opp til et studium på 60 studiepoeng eller mer, skal ha en
utdanningsplan. Utdanningsplanen er en gjensidig avtale mellom studenten og lærestedet,
som godkjennes i Studentweb i starten av hvert semester.
Utdanningsplanen er basert på det studieprogrammet studenten er tatt opp til, og skal
synliggjøre progresjon i studiet og lette planleggingen og gjennomføringen av studiet.
Utdanningsplanens skal minimum vise hvilke emner studenten skal ta kommende semester,
og helst for hele inneværende studieår.
De obligatoriske emnene ligger automatisk i planen for studieprogrammet studenten er tatt
opp til. Valgbare emner må studenten legge inn selv.
Fristen for å bekrefte utdanningsplanen er 15. september i høstsemesteret, og 1. februar i
vårsemesteret.
Spørsmål om utdanningsplanen kan rettes til utdanningsplaner@svt.ntnu.no.
Undervisningsmelding

Undervisningsmelding utløser tilgang til emnet i It’s Learning, og eventuelt andre ressurser
knyttet til undervisningen. Se frister for undervisningsmelding i kalenderen bakerst i
kapittelet.
Vurderingsmelding

Vurderingsmelding skjer via Studentweb i utdanningsplan. Du blir automatisk oppmeldt i
de emnene som ligger i det aktuelle semesteret når du godkjenner planen.
Dersom du skal ta emner som ikke tilhører fordypningen eller programmet du er tatt opp
til, kan du melde deg til vurdering med å søke frem emner under menyvalget «Aktive
emner», her finner du også alle vurderingsmeldinger for det inneværende semesteret. Når
du melder deg opp til et emne får du en bekreftende e-post om dette.
Siste anledning til å melde seg av en eksamen, er to uker før eksamensdato.
STUDIEVEILEDNING
Alle fakultet og institutt har egne studiekonsulenter, som kan bidra til å avklare spørsmål
omkring studiene. Henvendelser om generell veiledning kan sendes SVT-fakultetet til
veiledning@svt.ntnu.no, eller telefon 73 59 19 00. Henvendelser om faglig veiledning
rettes til aktuelt institutt. Kontaktinformasjon finner du på instituttets hjemmeside på
www.ntnu.no.
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Rådgiving for studenter med funksjonsnedsettelser
Rådgivingstjenesten for studenter med funksjonsnedsettelser har ansvar for å veilede
studenter som trenger tilrettelegging av studier og eksamener ved NTNU. Oppdatert
informasjon
om
tilbud
og
kontortider
finner
du
på
http://www.ntnu.no/studier/tilrettlegging.
SVT-fakultetets kontaktperson for studenter med funksjonsnedsettelser er Geir Tvedt, epost: geir.tvedt@svt.ntnu.no, tlf.:73 59 66 08.
Godkjenning av ekstern utdanning
Utdanning fra andre læresteder i Norge eller i utlandet kan etter søknad vurderes og
godkjennes som del av en grad ved NTNU, eller som grunnlag for opptak til masterstudier
ved NTNU. Mer informasjon om hvordan man søker om godkjenning av ekstern utdanning
ligger på Innsida.
AUTOMATISK UTSKRIVING AV VITNEMÅL
NTNU utsteder bachelorvitnemål automatisk så snart utdanningsplanen i Studentweb
oppfyller kravet til bachelorgrad. Dette gjelder alle bachelorstudenter, uavhengig av når de
ble tatt opp til studiet. Ordningen trådte i kraft 1. august 2014.
Krav til oppnådd bachelorgrad reguleres av studieprogrammets studieplan.
Bachelorvitnemålet skrives ut på bakgrunn av emnene som ligger i utdanningsplanen i
Studentweb. For de fleste studenter innebærer dette at bachelorgraden er oppnådd når de
har avlagt 180 studiepoeng i utdanningsplanen.
Reservasjonsmulighet
Studenten kan reservere seg mot å få utskrevet vitnemål i inntil to semester etter at graden
er oppnådd. Frist for å reservere seg blir oppgitt i melding om fullført grad fra
eksamenskontoret.
I reservasjonsperioden kan studenten både forbedre karakterer i de emnene som inngår i
graden, og ta nye emner. Merk at nye emner som avlegges i reservasjonsperioden ikke
kommer med på vitnemålet, men dokumenteres på egen karakterutskrift.
RETNINGSLINJER VED BEHANDLING AV FUSK / FORSØK PÅ FUSK
Lov om universiteter og høyskoler (Universitetsloven) har bestemmelser om fusk / forsøk
på fusk. Både fusk og forsøk på fusk kan medføre at eksamen blir annullert. Det kan også
medføre at studenten blir utestengt fra institusjonen, og fratas retten til å gå opp til eksamen
ved andre institusjoner under loven, i inntil ett år.
Studentene plikter å sette seg grundig inn i hvilke regler som gjelder for bruk av kilder og
referanser, og for hvilke hjelpemidler som er tillatt. Mer informasjon om hva som regnes
som fusk, og NTNUs retningslinjer for behandling av fusk, finnes på
www.ntnu.no/studier/eksamen/fusk.
STUDENTER OG HMS
Vi skal alle ivareta mennesker, miljø og materiell ved NTNU. Meld derfor ifra hvis du ser
eller opplever noe som kan utgjøre en fare for eller true dette, eller kom med forslag til
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forbedringer. NTNUs avvikssystem finner du på https://avvik.ntnu.no. Studentene plikter
å innrette seg i henhold til de mål og planer som gjelder for HMS-arbeid ved NTNU.
Arbeid som utføres som praktisk opplæring av studenter med undervisning eller forskning
som formål, skal være underlagt Arbeidsmiljølovens bestemmelser når arbeidet foregår
under forhold som kan innebære fare for liv og helse. Dette gjelder for eksempel når det i
undervisningen brukes maskiner eller stoffer som kan innebære fare for liv og helse.
Studentenes rettigheter og plikter i det systematiske HMS-arbeid blir i disse tilfellene som
for ansatte, se pkt. 2.2.7 (jfr. Forskrift om arbeidsmiljølovens anvendelse for personer som
ikke er arbeidstakere, § 1).
I studiesituasjonen for øvrig (lesesaler, auditorier, datalab. osv.) gjelder ikke
Arbeidsmiljølovens bestemmelser for studentene. Universitets- og høyskolelovens § 4-3
gir en beskrivelse av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet for studentene skal utformes.
Studenter som er i praksis i en virksomhet skal anses som arbeidstakere på praksisstedet,
og er underlagt arbeidsmiljølovens plikter og rettigheter (jf. FOR-2005-12-16-1568, § 5).
Studenter i praksis melder om avvik etter praksisstedets rutiner. Det er da praksisstedet som
følger opp avviket, og håndterer evt. skader. Avviket skal også meldes i NTNUs
avvikssystem.
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KALENDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
Høst 2016
16. august
Semesterstart med immatrikulering og mottak av studenter
11.-14. august
Mottaksuke ved SVT-fakultetet
(uke 33)
22. august
Undervisningsstart
Søknadsfrist for eksamensadgang i høstsemesteret for «privatister»
1. september
(studenter uten opptak)
15. september Frist for betaling av semesteravgift
15. september Frist for registrering / vurderingsmelding / oppdatering av utdanningsplan
1. november
Frist for påmelding til Eksperter i Team
25. november Undervisningsslutt
28.november –
Eksamensperiode
19. desember
21. desember Frist for undervisningsmelding til adgangsbegrensede emner i vårsemesteret.
0B

Vår 2017
9. januar
1B

1. februar
1. februar
1. februar
15. februar
15.mars

15. april
5. mai
15.mai –
10. juni
1. juni

Vårsemesteret starter
Søknadsfrist for eksamensadgang for ikke-opptatte studenter («privatister») i
henhold til § 3-10 i Lov om universiteter og høgskoler for vårsemesteret
Frist for betaling av semesteravgift
Frist for registrering / vurderingsmelding / godkjenning og oppdatering av
utdanningsplan
Frist for søknad om intern overgang mellom program
Frist for søknad om opptak på grunnlag av realkompetanse, utenlandsk
utdanning, IB og spesiell vurdering
Søknadsfrist for opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler i
Norge
Søknadsfrist for opptak til praktisk-pedagogisk utdanning
Søknadsfrist for opptak til 2-årig master
Undervisningsslutt
Eksamensperiode
Frist for undervisningsmelding til adgangsbegrensede emner i
høstsemesteret
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OM STUDIETILBUDET VED SVT-FAKULTETET
ÅRSSTUDIUM
Et årsstudium er et ettårig studium (60 studiepoeng) innenfor ett eller flere fagområder. I
noen årsstudier er alle emnene obligatoriske, mens noen har flere emner å velge mellom.
Et årsstudium kan senere inngå som del av et bachelorprogram innenfor et
samfunnsvitenskapelig fag. Et årsstudium kan gi undervisningskompetanse i videregående
skole.
Mer informasjon om fakultetets ettårige studietilbud finner du på www.ntnu.no/svt/studier/.

BACHELORPROGRAM
KRAV TIL EN BACHELORGRAD I SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAG
Samlet omfang

En bachelorgrad inneholder emner på minst 180 studiepoeng, som
tilsvarer tre års fulltidsstudier.

Fordypning

En bachelorgrad må inneholde en faglig fordypning på minimum
90 studiepoeng. Størrelsen på fordypningen varierer mellom de
ulike bachelorprogrammene.
Den faglige fordypningen er en kombinasjon av bestemte emner
som gir deg kunnskap og ferdigheter innenfor det faget du har
valgt å studere. Samlet gir fordypningen kvalifikasjoner for
opptak til flere masterprogram.
Beskrivelse av hvilke emner som inngår i den enkelte
fordypningen, finnes under beskrivelsen av det enkelte
studieprogram.

Fellesemner

Emnene Examen philosophicum (ex.phil.), Examen facultatum
(ex.fac.) og perspektivemnet utgjør fellesemnene i graden.
Ved SVT-fakultetet inngår ex.fac i den faglige fordypningen i
studieprogrammet.
Mer informasjon om fellesemnene finnes i eget kapittel.

Breddeår

Breddeåret utgjør 60 studiepoeng av graden, og består av fritt
valgte emner. Dette kan for eksempel være et årsstudium, eller et
utvekslingsopphold.

Mer informasjon: www.ntnu.no/svt/studier/bachelorprogram
UTVEKSLINGSOPPHOLD
Det er mulig for studentene å dra på utveksling i ett eller to semester i løpet av
bachelorstudiet. Instituttene anbefaler utreise enten i 3. og/eller 4. semester (breddeåret) for
å ta valgfrie emner, eller i 5. semester for å ta emner som kan inngå i fordypningen. Av
praktiske årsaker er det ikke anbefalt å reise på utveksling i 6. semester. Studentene kan
eventuelt flytte om på rekkefølgen av emnene i andre og tredje studieår. Se hver enkelt
studieplan for nærmere informasjon.
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Utvekslingsoppholdet må forhåndsgodkjennes av fakultetet før utreise, og skal planlegges
og registreres i utdanningsplanen til studenten innenfor de tre årene bachelorgraden er
normert til. Lånekassen gir kun støtte til fulltidsstudier, det vil si at utvekslingsoppholdet
må tilsvare 30 studiepoeng for ett semester, og 60 studiepoeng for to semester. Etter at
utvekslingsoppholdet er ferdig, må studentene søke fakultetet om endelig godkjenning av
emnene. Emnene og studiepoengene blir da registrert i studentens utdanningsplan og
rapportert til Lånekassen. Emner som søkes endelig godkjent etter at graden er oppnådd og
vitnemålet er skrevet ut, kan ikke registreres og rapporteres til Lånekassen, eller inngå på
vitnemålet.
Fakultetet innvilger ikke forhåndsgodkjenning for utenlandsopphold etter 6. semester av
normert studietid.
Studentene må betale semesteravgift mens de er på utveksling.
Oppdatert informasjon om utveksling finnes på www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet.

MASTERPROGRAM
Det finnes i hovedsak to ulike former for masterprogram ved SVT-fakultetet:


Toårige masterprogram (120 studiepoeng) som bygger på treårig
bachelorprogram. Se studieplanene for de enkelte masterprogrammene for
nærmere informasjon om opptakskrav og faglig innhold. Fakultetet tilbyr også
internasjonale masterprogram.



Integrerte femårige masterprogram hvor studentene får opptak direkte fra
videregående skole. Femårige masterprogram inneholder de samme obligatoriske
fellesemnene som treårige bachelorprogram.

Merk at enkelte toårige masterprogram ved SVT-fakultetet innfører økt opptakskrav fra
2015. Du finner informasjon om opptakskrav i kapittelet for det enkelte masterprogram.

PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI
Profesjonsstudiet i psykologi er 6-årig og fører fram til graden cand. psychol. Cand.
psychol.-graden danner grunnlag for å oppnå autorisasjon som psykolog. Studiet gir både
teoretisk og praktisk opplæring.
Mer informasjon: www.ntnu.no/studier/cpsy6

LÆRERUTDANNING
LEKTORUTDANNING
SVT-fakultetet tilbyr 5-årig lektorutdanning hvor både den praktisk-pedagogiske
utdannelsen og fagstudiene er integrert. Ved fakultetet er det opprettet tre slike
studieprogram: lektorutdanning i geografi, lektorutdanning i samfunnsfag, og
lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag. Det finnes tilsvarende studieprogram innenfor
historie, språk- og realfag.
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PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU)
Du kan søke opptak til Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) etter fullført bachelor eller
master. For å bli tatt opp til PPU bør du ha minst to undervisningsfag. Praktisk-pedagogisk
utdanning kan også tas på deltid over to år (fleksibel PPU/FPPU).
YRKESFAGLÆRERUTDANNING
Treårig yrkesfaglærerutdanning er et tilbud til studenter som har fag-/svennebrev eller
tilsvarende og minst to års relevant yrkespraksis. Studieprogrammet utdanner lærere til
flere utdanningsprogrammer i videregående opplæring, og gjør studenten til lærer i sitt
fagfelt.
Mer informasjon: www.ntnu.no/studier/laerer

DOKTORGRADSUTDANNING / PH.D.
Det finnes Ph.d.-program tilknyttet de fleste fagområdene ved fakultetet. For å bli tatt opp
til en Ph.d.-grad ved SVT-fakultetet, må du ha mastergrad eller tilsvarende utdanning. Det
kreves normalt en mastergradskarakter på minst B for å bli tatt opp til Ph.d.-studiet.
Studiet omfatter et selvstendig forskningsarbeid som resulterer i en Ph.d.-avhandling.
Studiet inneholder dessuten en opplæringsdel på minimum 30 studiepoeng, faglig
formidling nært relatert til Ph.d.-prosjektet og deltakelse i aktive forskningsmiljø, nasjonalt
og internasjonalt. Når avhandlingen er godkjent, blir det avholdt en prøveforelesning over
oppgitt tema og disputas der doktoranden presenterer og forsvarer sitt arbeid offentlig.
Mer informasjon: www.ntnu.no/svt/studier/phd-utdanning

ETTER- OG VIDEREUTDANNING
SVT-fakultetet tilbyr en rekke kurs og studieprogram som etter- og videreutdanning.
NTNUs etter- og videreutdanningstilbud har faglig tilhørighet på instituttene, og
administreres av Seksjon for fjernundervisning, etter- og videreutdanning.
Mer informasjon: videre.ntnu.no
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FELLESEMNER
I alle bachelorprogram og integrerte, femårige masterprogram skal det inngå fellesemner
på til sammen 22,5 studiepoeng. I mange av masterprogrammene er emnet Eksperter i team
(EiT) obligatorisk.
Examen
philosophicum
(ex.phil.)

EXPH0003 Examen philosophicum for humaniora og
samfunnsvitenskap er et emne på 7,5 studiepoeng som er felles for
alle studenter ved SVT-fakultetet.
Se www.ntnu.no/exphil for detaljert informasjon om emnet.

Examen
facultatum
(ex.fac.)

Ved SVT-fakultetet er dette et fag-/eller disiplinspesifikt emne som
skal tas i det første semesteret, og som inngår som en del av
fordypningen. Det fremgår av studieplanen til det enkelte program
hva som er ex.fac. -emnet.

Perspektivemne

Perspektivemnet skal bidra til at studenten styrker grunnlaget for å
kunne reflektere over egenarten til og metodebruken i sitt eget
fagstudium, og samtidig øke forståelsen for andre fags egenart og
vitenskapelige tradisjon. Perspektivemnet skal styrke grunnlaget
for tverrfaglig samarbeid og tverrfaglig kommunikasjon.
Studenter tatt opp til en samfunnsvitenskapelige bachelor,
profesjonsstudiet i psykologi, integrerte femårige masterprogram
og bachelor i politisk økonomi ved SVT-fakultetet skal som
hovedregel velge blant emnene i listen under i studieåret
2016/2017. Unntak fra dette er spesifisert. Listen er ikke
uttømmende.

Eksperter i team
(EiT)

Eksperter i team er et yrkesforberedende emne der studentene lærer
å samarbeide gjennom å anvende sin fagkunnskap i et tverrfaglig
prosjektarbeid. Aktuelle problemområder fra samfunns- og
arbeidsliv danner utgangspunkt for prosjektarbeidet, og
studentgruppene bør samarbeide med eksterne partnere. Prosjektet
studentgruppa velger å arbeide med må de selv tilpasse sin samlede
fagkunnskap og landsbyens tema.
EiT er normalt obligatorisk i alle program på høyere grads nivå ved
NTNU. Se studieprogrammenes studieplaner for informasjon om
hvorvidt emnet er obligatorisk, når i studieløpet EiT skal
gjennomføres, og om emnet kan gjennomføres intensivt eller
langsgående.
Andre studenter kan søke opptak til EiT, men må være kvalifisert
for opptak til et masterstudium for å kunne delta. Det er en
forutsetning at studentene kan snakke landsbyspråket (norsk eller
engelsk).
Detaljert informasjon om hver enkelt landsby presenteres på
nettsidene: www.ntnu.no/eit (norsk) og www.ntnu.edu/eit
(engelsk)
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PERSPEKTIVEMNER 2016/2017
Emnene i listen nedenfor er godkjent som perspektivemner med de forbeholdene som er
beskrevet i fotnoter i tabellen. Emner som ikke ligger i listen kan godkjennes etter søknad
fra studenten. Informasjon om andre emner finnes i (tidligere) studiehåndbøker, eller
emnebeskrivelser på nettsiden www.ntnu.no/studier/emnesok.
Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT)
Emnekode

Emnetittel

Sp

Semester

HLS0001

Helsepsykologi og helsefremming
Psykologiske perspektiver på læring og
ferdighetsutvikling
Psykologisk antropologi
Samfunnsfaglige perspektiver på
naturressursforvaltning
Operasjonsanalyse, grunnkurs
Finans for teknisk-naturvitenskapelige
studenter
Arbeidsmiljø
Risikohåndtering
Kontraktsrett og kontraktsforhandlinger
Forretningsjus
Entreprenørskap og markedsorientert produktutvikling
Entreprenørskap – Venture Cup
Teknologiledelse
Bedriftsøkonomi
Miljøkunnskap, økosystemer og bærekraft
Prosjektorganisasjoner
Intellectual Property Managment

7,5

H

Adgangsbegrensning
Åpent

7,5

H

Åpent

7,5

H/V

Åpent

7,5

H/V

Åpent

7,5

H

Åpent

7,5

H

Åpent

7,5
7,5
7,5
7,5

H
H
H
V

Åpent
Åpent
Åpent
Åpent

7,5

H

Åpent

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

V
H
H
H
H
H

Åpent
Åpent
Åpent
Åpent
Åpent
Åpent

PSY2020 1)
SANT0002 2)
SFEL1000 3)
TIØ4120
TIØ4146 4)
TIØ4186
TIØ4201
TIØ4215
TIØ4216
TIØ4230
TIØ4250
TIØ4258
TIØ4295
TIØ4300
TIØ5200
TIØ4365 5)

1)
Emnet PSY2020 kan ikke brukes som perspektivemner for studenter på bachelorprogrammet i psykologi
og i profesjonstudiet i psykologi.
2)

SANT0001 og SANT0002 kan ikke brukes som perspektivemne for studenter på bachelor i
sosialantropologi.
3)

Emnet SFEL1000 Samfunnsfaglige perspektiver på naturressursforvaltning overlapper 7,5 sp med
GEOG1007 Befolkning, ressurser og miljø. Bachelorstudenter i geografi kan ikke velge dette
perspektivemnet.
4)

Emnet TIØ4146 kan ikke brukes som perspektivemne for studenter på bachelorprogrammene i
samfunnsøkonomi eller politisk økonomi, eller femårig integrert master i samfunnsøkonomi.
5)

Emnet er beregnet på siv.ing.-studenter i 4. og 5. årskurs
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Det humanistiske fakultet (HF)
Alle emner ved HF som ikke er adgangsbegrenset eller krever forkunnskaper, kan brukes
som perspektivemne. Se studiehåndbok for humanistiske fag for nærmere oversikt over
hvilke fagområder og emner som de tilbyr: https://www.ntnu.no/studier/studiehandbok.

Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME)
AdgangsEmnekode
Emnetittel
Sp Semester
begrensning
IT2805
Webteknologi
7,5
H
Åpent
TDT4100
Objektorientert programmering
7,5
V
Åpent
Prosedyre- og objektorientert
7,5
V
Åpent
TDT4102
programmering
TDT4105
TDT4110
TTK4220

Informasjonsteknologi, grunnkurs
(programmeringsspråk: MATLAB)
Informasjonsteknologi, grunnkurs
(programmeringsspråk: Python)
Dynamikk i sosiale systemer

7,5

H

Åpent

7,5

H

Åpent

7,5

H

Åpent

Fakultet for arkitektur og billedkunst (AB)
Emnekode

Emnetittel

Sp

Semester

BK1050
BK1000

Introduksjon til grafiske teknikker
Introduksjon til grafiske teknikker

7,5
7,5

H
V

Adgangsbegrensning
Kontakt fak.
Kontakt fak.

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT)
Emnekode

Emnetittel

Sp

Semester

GEOL1003 7)
TMM4220

Geologi og miljøet
Innovasjon ved Design Thinking
Ingeniørrettet samhandling i distribuerte
team
Design Thinking
Prosjektplanlegging og styring
Industriell sikkerhet og pålitelighet
Industriell systemdesign
Prosjektplanlegging og styring
Risikostyring i prosjekter
Risikoanalyse

7,5
7,5

H
H

Adgangsbegrensning
Åpent
Åpent

7,5

H

Åpent

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

H
V
H
V
H
H
H

Åpent
Åpent
Åpent
Åpent
Åpent
Åpent
Åpent

TMM4225
TPD4142
TPK4115
TPK4120
TPK4185
TPK5100
TPK5115
TPK5160
7)

Emnet GEOL1003 Geologi og miljøet er fra og med studieåret 2014/2015 godkjent som perspektivemne
for studenter på bachelorprogrammet i geografi.
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Det medisinske fakultet (DMF)
Emnekode

Emnetittel

Sp

Semester

MFEL1010

Innføring i medisin for ikke-medisinere
Innføring i idrettsfysiologi – trening for
prestasjon, helse og livskvalitet
Grunnleggende molekylærbiologi
Komprimert introduksjon til
nevrovitenskap

7,5

H/V

Adgangsbegrensning
Åpent

7,5

V

Åpent

7,5

V

Åpent

7,5

H

Åpent

MFEL1050
MOL4010
NEVR2030

Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT)
Emnekode

Emnetittel

Sp

Semester

BI2041
FY2290
TBI4110
TBT4170

Human evolusjon og adferd
Energiressurser
Økotoksikologi og miljøressurser
Bioteknologi
Sustainable Management of Ecosystem
Services

7,5
7,5
7,5
7,5

H
V
V
V

Adgangsbegrensning
Åpent
Åpent
Åpent
Åpent

7,5

V

Åpent

RFEL3082
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AFRIKASTUDIER
Vedtatt av Styret ved NTNU 08.10.2010, med endringer vedtatt av Fakultet for
samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 11.12.2015.

Studietilbud


ÅRSSTUDIUM I AFRIKASTUDIER



BACHELORPROGRAM I AFRIKASTUDIER



EMNER I AFRIKASTUDIER

Kort om afrikastudier
Afrikastudier er et tverrfaglig studium med fokus på Afrikas kultur, samfunnsforhold, miljø og
helse. Studiet gir solid grunnkompetanse og et godt utgangspunkt for videre arbeid med
Afrikanske forhold. Afrikastudier spenner tematisk og disiplinmessig bredt, med en
gjennomgående betoning av samfunnsvitenskapelige perspektiv og særlig fokus på aktuelle
tema omkring konfliktlinjer og utviklingsmuligheter. Dette skal gi studentene bred kunnskap
om Afrika, kombinert med evne til kritisk å vurdere faglitteratur og informasjon om Afrika.
Afrika er ofte framme i nyhetsbildet, stort sett i negativt lys. Imidlertid er Afrikas økonomiske
betydning økende samtidig som demokratiseringsprosessene i Afrika er viktige fordi de angår
oss alle. Afrikas utvikling vil først og fremst bestemmes av afrikanere og afrikanske
samfunnsforhold. Sistnevnte forhold er fokus i afrikastudier. Afrikastudier søker å gi et
realistisk bilde av Afrika, ikke negativt som i mange nyhetsoppslag, men heller ikke
overdrevent positivt. Studiet vil utførlig ta for seg problematiske trekk som diktatur, etnisk
vold, sult og sykdom, men det vil også vise demokratisk utvikling, forsoning, lokalt samarbeid
og positiv økonomisk utvikling. Målet er at studentene skal få god forståelse for de
naturmessige, historiske og samfunnsmessige strukturene som former Afrikas utvikling
kombinert med trening i å analysere aktuelle trender.
Studieprogrammet skal gi en forståelse av afrikanske samfunn slik det kommer til uttrykk i
religiøst liv, normer og kollektive handlingsmønstre, og i relasjonen slekt og familie, mellom
kjønn, generasjoner, mellom lokalsamfunn og moderne storbysamfunn, mellom region og
nasjon, og mellom forskjellige etniske grupper. Samspillet mellom menneske og miljø i Afrika
har en sentral plass, og de komplekse årsaksforholdene når det gjelder ressursfordeling
utforskes. Studiet ser også på hvordan dagens Afrika møter og responderer på problemstillinger
knyttet til globaliseringsprosesser, deriblant AIDS-epidemien, og strukturell tilpasning både
på lokalt og nasjonalt nivå, samt hvilke implikasjoner statens perifere rolle har.
Afrikastudier er et tverrfaglig studieprogram ved NTNU, opprettet høsten 2001. De seks
instituttene Sosialantropologisk institutt, Geografisk institutt, Institutt for historie og klassiske
fag, Institutt for musikk, Institutt for samfunnsmedisin og Institutt for språk- og
kommunikasjonsstudier tilbyr kursene som inngår i årsstudiet og i bachelorgraden. Hele
programmet administreres av Sosialantropologisk institutt.
Afrikastudier favner bredt og er godt egnet til å kombinere med andre fag, både teknologiske,
humanistiske og selvfølgelig samfunnsvitenskapelige fag. Valgemnene som inngår i
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afrikastudier gir i seg selv gode muligheter til spesialisering i svært ulike retninger, for
eksempel swahili, musikk, helsevitenskap, og naturgeografi, i tillegg til videreutvikling av de
sentrale samfunnsvitenskapelige perspektivene.
Emnene på afrikastudier er åpne og kan brukes som frie studiepoeng for alle studenter.
Yrkesmuligheter

Afrika er et kontinent mange har utilstrekkelig kunnskap om, og skal du arbeide som
bistandsarbeider, innen offentlig administrasjon, journalistikk, næringsvirksomhet, i
læreryrket, eller helse- og sosial, vil denne kunnskapen være verdifull.
Bachelorgraden gir muligheter for masterstudier både ved norske universiteter og
internasjonalt.
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ÅRSSTUDIUM I AFRIKASTUDIER
Kort om årsstudiet
Årsstudiet gir grunnleggende kompetanse om Afrika. Studiet kan settes sammen slik at det er
identisk med første året i bachelorprogrammet, men det er også mulig å følge opp særlige
faglige interesser. Årsstudiet er godt egnet som et selvstendig studium eller til å kombinere
med andre fag, for eksempel en årsenhet innen en annen bachelorgrad eller som tillegg til andre
utdanninger for de som skal arbeide med eller i Afrika. Det er mulig å søke overgang fra
årsstudiet til bachelorprogrammet i Afrikastudier, slik at årsstudiet også kan tjene som
innfallsport til større fordypning i afrikanske forhold.
Læringsmål
Etter avsluttet årsstudium har studentene tilegnet seg følgende kunnskap, ferdigheter og
generell kompetanse:
Kunnskaper



grunnleggende kjennskap til afrikanske samfunnsforhold
god kunnskap innen de valgfrie emnene

Ferdigheter



kan tilegne seg kunnskap om afrikanske forhold
kan framstille relevante teorier på utvalgte sentrale tema og vurdere disse teoriene

Generell kompetanse



kan formidle informasjon om Afrika
kan vurdere og formidle faglitteratur om Afrika

Studiets oppbygning
Årsstudium i afrikastudier består av 30 studiepoeng obligatoriske emner og 30 studiepoeng
valgfrie emner. De obligatoriske kursene er AFR1000, AFR1012 og AFR2850, alle fra første
semester i bachelorgraden. Valgfrie emner er AFR1002, AFR1110 og alle emner som er
valgbare innen bachelorgraden i afrikastudier.
Modell av anbefalt løp for årsstudiet i afrikastudier

Semester

Emne (7,5 sp)
Emne (7,5 sp)
AFR1002 eller annet valgfritt emne
2. semester (vår)
i afrikastudier
AFR1000
1.semester (høst)
AFR1012
(ex.fac.)

Emne (7,5 sp)
Emne (7,5 sp)
AFR1110 eller annet valgfritt
emne i afrikastudier
AFR2850
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Emneoversikt
Obligatoriske emner

Kode
AFR1000
AFR1012
AFR2850
Valgbare emner
Kode
AFR1002
AFR1110
AFR2120

SWA1102
SWA1111

Tittel
Ex.fac. Innføring i afrikastudier
Afrikas antropologi: Regionale
perspektiver
Afrikas historie

Tittel
Menneske og miljø i Afrika
Stat og samfunn
Modernisering og kjønn
Swahili historie, sivilisasjon og
kultur
Swahili språk II

Sp
7,5

Und.
Høst

Adg.
Åpent

7,5

Høst

Åpent

X

15

Høst

Åpent

X

Sp
15
15
7,5

Und.
Vår
Vår
Vår

Adg.
Åpent
Åpent
Åpent

15

Vår

Åpent

X

15

Vår

Åpent

X

Obl. = Emnet har obligatorisk aktivitet som må være bestått for å få gå opp til eksamen.
FK = Emnet har forkunnskapskrav.
Sjekk emnebeskrivelsen for nærmere informasjon: www.ntnu.no/studier/emner/

Obl. FK
X

Obl. FK
X
X
X
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BACHELORPROGRAM I AFRIKASTUDIER
Overordnet læringsmål for bachelorgraden i samfunnsvitenskapelige fag
En bachelorkandidat fra SVT-fakultetet ved NTNU har tilegnet seg både teoretisk kunnskap
og metodiske og kommunikative ferdigheter. Dette gjør kandidaten i stand til å arbeide
selvstendig, kritisk og analytisk med ulike typer oppgaver. Kandidaten kan tilegne seg ny
kunnskap, kritisk vurdere teorier og forskningsresultater, og er kvalifisert for oppgaver og
utfordringer i et variert spekter av roller i yrkesliv og samfunnsliv forøvrig.
Videre studier
Etter fullført bachelorgrad har kandidaten faglige og metodiske forutsetninger for å
gjennomføre et masterstudium innenfor samme fagområde eller annet studium som
bachelorgraden er godkjent som opptaksgrunnlag til.
Særlig relevante mastergrader etter bachelorprogrammet i afrikastudier

Afrikastudier har ikke egen mastergrad. Studentene bør bruke de valgfrie emnene og
breddeåret slik at de kvalifiserer seg til opptak på den ønskede mastergraden. Utover
fordypningen i afrikastudier gir følgende kombinasjoner grunnlag for opptak til mastergrad
ved NTNU dersom relevante karakterkrav er oppfylt:
Masterprogram

Opptaksgrunnlag
(eventuelt ut over bachelorfordypningen i afrikastudier)

Master i sosialantropologi

Emnene SANT1000, SANT1001, SANT1002,
SANT1103, samt et valgfritt emne i sosialantropologi på
7,5sp.

Master i geografi

Årsstudium i geografi.

MPhil in Development
Studies, specialising in
Geography

Bachelorprogrammet i Afrikastudier
(studentene anbefales å ta et årsstudium i geografi i
breddeåret i bachelorgraden).

MSc in Globalization, Politics
and Culture

Bachelorprogrammet i Afrikastudier.

Master i historie

Emnene HIST1110, HIST1150 og HIST1250.

Merk at opptakskrav til noen av masterprogrammene vil bli endret fra høsten 2017.
Læringsmål for bachelorprogrammet i afrikastudier
En student som har fullført bachelorprogrammet i afrikastudier forventes å ha oppnådd
følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:
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Kunnskap
 ha forståelse for ulike teoretiske og disiplinmessige perspektiv på Afrika



ha god kjennskap til afrikanske samfunnsforhold



ha meget god kunnskap om utvalgte aktuelle problemstillinger

Ferdigheter
 ha tilegnet seg kunnskap om afrikanske forhold



kunne selv søke informasjon om Afrika av både faglig og mer aktuell art



kunne kritisk vurdere tilgjengelig informasjon og trekke ut essensen av denne



kunne selvstendig utforme problemstilling, vurdere tilgjengelig informasjon og
utforme et metodisk opplegg for å innhente nødvendige data

Generell kompetanse
 kunne formidle informasjon om Afrika



kunne presentere og kritisk diskutere teorier og forskningsresultater



kunne planlegge og gjennomføre studier og prosjekter, enten selvstendig eller som del
av et tverrfaglig opplegg



kunne bidra til kulturell forståelse og tverrfaglig kommunikasjon

Studiets oppbygning
Bachelorprogrammet i afrikastudier består av 180 studiepoeng. 97,5 sp må være en fordypning
i afrikastudier. Denne fordypningen består av felleskurs i den sentrale problematikken samt
valgemner som åpner for spesialisering innen særskilte temaer og disipliner. De obligatoriske
emnene utgjør 82,5 studiepoeng. I tillegg til de obligatoriske emnene må fordypningen bestå
av minst 15 studiepoeng fra listen over valgfrie emner.
Bachelorgraden i afrikastudier skal for øvrig bestå av de to fellesemnene ex.phil., 7,5 sp og
perspektivemne på 7,5 sp. Øvrige emner (breddeemner) er valgfrie, og kan for eksempel bestå
av et årsstudium i et annet fag eller et utenlandsopphold på ett til to semester.
Tabellen nedenfor viser et typisk studieforløp. Det anbefales å følge alle de oppsatte kursene
første året. Andre året (breddeår) kan brukes til utenlandsopphold, til emner fra andre fag, eller
til et fullt årsstudium i et annet fag. Bacheloroppgaven bør tas i siste semester. Siste året kan
med fordel brukes til videre fordypning i afrikaemner utover de obligatoriske 97,5 studiepoeng,
slik at en får størst mulig konsentrasjon og sammenheng i studiet.

AFRIKASTUDIER – SIDE 25

Modell av anbefalt løp for bachelorprogrammet i afrikastudier

Semester
6. semester
(vår)
5. semester
(høst)
4. semester
(vår)
3. semester
(høst)
2. semester
(vår)
1. semester
(høst)
1)

Emne (7,5 sp)
AFR valg 1) /
Valgfritt emne

Emne (7,5 sp)

Perspektivemne

Ex.phil.

Emne (7,5 sp)

SANT2100

Emne (7,5 sp)

AFR2900
AFR-valg 1) /
Valgfritt emne

AFR-valg 1) /
Valgfritt emne

Breddeår / valgfrie emner på til sammen 60 sp2)

AFR1002
AFR1000 (ex.fac.)

AFR1110
AFR1012

AFR2850

Studentene må velge minimum 15 sp av valgfrie emner i afrikastudier i studieprogrammet.

2)

Studenten er selv ansvarlig for å velge emner som ikke har kolliderende undervisnings- eller
eksamenstidspunkt innenfor samme semester.

Breddeår

I breddeåret kan studentene fritt velge emner på til sammen 60 sp, et årsstudium i et annet fag
eller studier i utlandet. For studenter som vurderer å bli lærere passer det godt å ta et årsstudium
i et undervisningsfag.
Studentene er selv ansvarlig for å velge emner som ikke har kolliderende undervisnings- eller
eksamenstidspunkt.
Deltidsstudier

Studiet kan tas som deltidsstudium etter avtale med fakultetet.
Afrikastudier tilbyr noen av emnene i den ordinære bachelorgraden som nettbasert
undervisning, spesielt tilrettelagt for fjern- og videreutdanningsstudenter. Den nettbaserte
undervisningen foregår ved bruk av nettleksjoner, kollokviegrupper på nett og samling på
campus. Opptak til etter- og videreutdanningskursene skjer via NTNU videre. For mer
informasjon, se http://videre.ntnu.no/pages/programs/afrikastudier/
Utvekslingsopphold

Det er mulig for studentene å dra på utveksling i ett eller to semester i løpet av bachelorstudiet.
Instituttet anbefaler utreise enten i 3. og/eller 4. semester (breddeåret) for å ta valgfrie emner.
Eventuelt kan studentene flytte om på rekkefølgen av emnene i andre og tredje studieår.
Utvekslingsoppholdet må forhåndsgodkjennes av fakultetet før utreise, og skal planlegges og
registreres i utdanningsplanen til studenten innenfor de tre årene bachelorgraden er normert til.
Lånekassen gir kun støtte til fulltidsstudier, det vil si at utvekslingsoppholdet må tilsvare 30
studiepoeng for ett semester, og 60 studiepoeng for to semester. Etter at utvekslingsoppholdet
er ferdig, må studentene søke fakultetet om endelig godkjenning av emnene. Emnene og
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studiepoengene blir da registrert i studentens utdanningsplan og rapportert til Lånekassen.
Emner som søkes endelig godkjent etter at graden er oppnådd og vitnemålet er skrevet ut, kan
ikke registreres og rapporteres til Lånekassen, eller inngå på vitnemålet.
Fakultetet innvilger ikke forhåndsgodkjenning for utenlandsopphold etter 6. semester av
normert studietid.
Emneoversikt
Obligatoriske emner
Kode
Tittel
AFR1000
Ex.fac. Innføring i afrikastudier
AFR1002
Menneske og miljø i Afrika
Afrikas antropologi: Regionale
AFR1012
perspektiver
AFR1110
Stat og samfunn
AFR2850
Afrikas historie
AFR2900
Bacheloroppgave
Etnografisk metode: Hvordan
SANT2100
lese antropologisk faglitteratur
Valgbare emner
Kode
AFR2120
GEOG1007
GEOG2002

MUSV2019
SWA1101
SWA1102
SWA1111

Tittel
Modernisering og kjønn
Befolkning, ressurser og miljø
Nord/Sør-relasjoner
Afrika: Musikk, kultur og
historie
Swahili språk I
Swahili historie, sivilisasjon og
kultur
Swahili språk II

Sp
7,5
15

Und.
Høst
Vår

Adg.
Åpent
Åpent

7,5

Høst

Åpent

X

15
15
15

Vår
Høst
Vår

Åpent
Åpent
Åpent

X
X
X

7,5

Vår

Åpent

X

Sp
7,5
15
7,5

Und.
Vår
Høst
Høst

Adg.
Åpent
Åpent
Åpent

7,5

Høst

Åpent

X

15

Høst

Åpent

X

15

Vår

Åpent

X

15

Vår

Åpent

X

Obl. = Emnet har obligatorisk aktivitet som må være bestått for å få gå opp til eksamen.
FK = Emnet har forkunnskapskrav.
Sjekk emnebeskrivelsen for nærmere informasjon: www.ntnu.no/studier/emner/

Obl. FK
X
X

X

Obl. FK
X
X
X
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Overgangsordninger
Hvis du allerede har tatt enten enkeltemner eller en BSV med fordypning i afrikastudier og
lurer på hva du må ta for å få en Bachelorgrad i afrikastudier, ta kontakt med
Sosialantropologisk institutt.
Endring i vurderingsform og i beregning av delkarakterer

Vær oppmerksom på at enkelte emner kan ha endret vurderingsform og/eller endret beregning
av delkarakterer. Ved evt. gjentak av tidligere eksamen må du rette deg etter gjeldende
studieplan.
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ENTREPRENØRSKAP, INNOVASJON OG SAMFUNN
Vedtatt av Styret ved NTNU 12.10.2011, med endringer vedtatt av Fakultet for
samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 09.01.2015.

Studietilbud


MASTERPROGRAM I ENTREPRENØRSKAP, INNOVASJON OG SAMFUNN



EMNER I ENTREPRENØRSKAP, INNOVASJON OG SAMFUNN

MASTERPROGRAM I ENTREPRENØRSKAP, INNOVASJON OG SAMFUNN
Kort om studieprogrammet
Programmet skal gi innsikt i entreprenørens betydning for samfunnsutviklingen og
samfunnskontekstens betydning for entreprenørskap. De gjensidige sammenhengene mellom
entreprenørskap, lokale og regionale omstillingsprosesser, by- og bygdeutvikling, samt
regional- og innovasjonspolitikk står sentralt. Studiet kombinerer teoretisk kunnskap med
praksisnær kompetanse og ferdigheter og vil slik sett være både samfunns- og næringsrelevant.
Masterprogrammet er en 2-årig høyere utdanning som tilsvarer 120 studiepoeng. De første to
semestrene vil studenten ta obligatoriske og valgfrie fag tilsvarende 60 studiepoeng, som vil
gi et utgangspunkt for skriving av masteroppgave i tredje og fjerde semester.
Yrkesmuligheter

Studiet kvalifiserer særlig for stillinger innen det offentlige næringsutviklings- og
virkemiddelapparat på statlig, fylkeskommunalt, interkommunalt og kommunalt nivå, som for
eksempel Innovasjon Norge, SIVA, departementer, næringsavdelinger i fylkeskommuner og
kommuner, interkommunale nærings- og utviklingsselskaper, private næringsutviklings-,
konsulent- og destinasjonsselskaper, inkubatorer og næringshager. Studiet kvalifiserer også for
stillinger innenfor forskning og utvikling, skoleverket på ulike nivå, fag og
interesseorganisasjoner og bistands- og humanitære organisasjoner.
Ph.d.-grad

Kandidater som har gjennomført studiet vil være kvalifisert for Ph.d.-studier ved Geografisk
institutt. Master i entreprenørskap, innovasjon og samfunn kan, i særskilte tilfeller og etter
faglig vurdering, kvalifisere for opptak til andre Ph.d.-program.
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Opptakskrav
Opptak til Master i entreprenørskap, innovasjon og samfunn forutsetter en bachelorgrad
innenfor: (i) samfunnsvitenskapelige fag, (ii) økonomiske og administrative fag, (iii) andre
relevante fagretninger som for eksempel reiseliv, kulturstudier og medie- og
kommunikasjonsfag. Søkeren bør ha grunnleggende ferdigheter i samfunnsvitenskapelig
metode.
Annen relevant utdanningsbakgrunn kan bli vurdert av Geografisk institutt.
Søkere rangeres etter gjennomsnittskarakteren av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget
(bachelorgraden).
Studenter som blir tatt opp på masterprogrammet, er forpliktet til å opprette en utdanningsplan.
Studiet gjennomføres normalt på fire semester. Studiet kan tas som deltidsstudium etter søknad
til instituttet.
Ved opptak til masterprogram ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse er det
innført karaktergrense. Alle som tas opp, må minst ha en gjennomsnittskarakter på C (eller
tilsvarende) i fordypningen (eventuelt annet opptaksgrunnlag).
Læringsmål for masterprogrammet i entreprenørskap, innovasjon og samfunn
Etter gjennomført masterstudie i entreprenørskap, innovasjon og samfunn skal kandidaten:
Kunnskap
 tilegne seg kunnskap om sentrale begreper, teorier og metoder innen
entreprenørskaps- og innovasjonsfeltet, samt dypere innsikt i avgrensede tema og
problemstillinger knyttet til dette feltet
 få en forståelse av fenomenet entreprenørskap og entreprenøren som aktør i
samfunnet
 få kunnskap om innovasjon og entreprenørskap som et tverrfaglig forskningsfelt
Ferdigheter
 kunne gjennomføre et forskningsprosjekt på feltet entreprenørskap, innovasjon og
samfunn på selvstendig og kritisk vis ved bruk av relevante teorier og metoder
 beherske formidling av vitenskapelig arbeid både skriftlig og muntlig
 kunne gjennomføre et forskningsprosjekt i tråd med etiske normer innen forskning
Generell kompetanse
 ha relevant kunnskap for offentlig forvaltning, virkemiddelapparat og andre organer
som skal stimulere til nyetableringer, omstilling og utvikling i klynger og regioner
 kunne anvende faglig kunnskap i kommunikasjon med spesialister så vel som
allmennheten
 gjennom casebasert undervisning og masteroppgave øves studentene opp til å bli
nytenkende og løsningsorienterte, og dermed kvalifisert for arbeidslivet
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Studiets oppbygning
Mastergradsstudiet i entreprenørskap, innovasjon og samfunn er normert til 120 studiepoeng
og består av:


GEOG3001 Samfunnsperspektiv på entreprenørskap, GEOG3518 Knowledge
Management in a Global Economy, GEOG3101 Innovation and Regional
Development, samt Eksperter i Team (EiT). Studenten må velge en intensiv EiTlandsby.



GEOG3005 Qualitative Methods eller GEOG3006 Quantitative Methods.



En spesialiseringsdel som består av 2 valgfrie emner på til sammen 15 studiepoeng.
Se tabell over valgfrie emner. Andre emner kan godkjennes etter søknad til instituttet.
Mer informasjon om dette vil bli gitt ved studiestart.



GEOG3950 Masteroppgave i entreprenørskap, innovasjon og samfunn (60 sp). Alle
avlagte eksamener som inngår i mastergraden må være bestått før masteroppgaven
kan bli vurdert.

Modell av anbefalt løp for masterprogrammet i entreprenørskap, innovasjon og samfunn

Semester
4. semester
(vår)
3. semester
(høst)
2. semester
(vår)
1. semester
(høst)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

GEOG3950

GEOG3101

GEOG3102

EiT (intensiv)

Valgfritt emne

GEOG3100

GEOG3005 eller
GEOG3006

GEOG3518

Valgfritt emne

Avtale om gjennomføring av masteroppgave

Alle studenter skal inngå avtale om gjennomføring av masteroppgave. Avtalen bekrefter at
tema for masteroppgaven er godkjent og at student, veileder og institutt er kjent med og har
akseptert gjeldende retningslinjer for gjennomføring. Avtalen regulerer også
veiledningsforholdet.
Tverrfaglig obligatorisk fellesemne i mastergraden

Eksperter i team (EiT) er et emne på 7,5 studiepoeng som er felles for alle som tar mastergrad
ved NTNU. Eksperter i team skal tas som intensiv landsby i dette masterprogrammet. For å ta
Eksperter i Team må du søke undervisningsopptak via Studweb. Se nærmere beskrivelse av
Eksperter i team i eget avsnitt i studiehåndboken og på www.ntnu.no/eit.
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Emneoversikt
Obligatoriske emner

Kode

GEOG3101

Tittel
Samfunnsperspektiv på
entreprenørskap
Innovation and Regional Development

GEOG3102

Prosjekt – entreprenørskap

GEOG3100

Sp

Und.

Adg.

7,5

Høst

Åpent

X

X

7,5

Vår

X

X

7,5

Vår

Åpent
Studierettskrav

X

X

7,5

Høst

Åpent

X

X

7,5
7,5

Høst
Høst

Åpent
Åpent
Adgangsbegrenset
Studierettskrav

X
X

X
X

GEOG3005 1)
GEOG3006 1)

Knowledge Management in a Global
Economy
Qualitative Methods
Quantitative Methods

EiT

Eksperter i team (intensiv)

7,5

Vår

GEOG3950

Masteroppgave i entreprenørskap,
innovasjon og samfunn

60

Høst/
Vår

GEOG3518

Valgbare emner
Kode
Tittel
Humanitariansm, Theory and
GEOG3516
Practice
SOS3502
Bygdesosiologi og regionalpolitikk
Entreprenørskap og
TIØ4230
markedsorientert produktutvikling
TIØ4180
FI5205
TIØ4345
GEOG3517
KULT3304
VL3011

Innovasjons–ledelse og strategi
Corporate Responsibility and
Ethics
Management of Business
Relationships and Networks
Social Difference, Identity and
Place
STS: Teknologi, innovasjon og
samfunnsendring
Endring, utvikling og innovasjon i
organisasjoner

Obl. FK

X

Sp

Und.

Adg.

7,5

Høst

Åpent

X

X

15

Høst

Åpent

X

X

7,5

Høst

Åpent

X

7,5

Høst

Adgangsbegrenset 2)

X

7,5

Høst

Åpent

X

7,5

Høst

Åpent

X

7,5

Vår

Åpent

X

15

Vår

Åpent

X

7,5

Vår

Åpent

X

Obl. = Emnet har obligatorisk aktivitet som må være bestått for å få gå opp til eksamen.
FK = Emnet har forkunnskapskrav.
Sjekk emnebeskrivelsen for nærmere informasjon: www.ntnu.no/studier/emner/
1)
Studenten må velge ett av metodeemnene.
2)
TIØ4180 er adgangsbegrenset, begrenset med plasser og søknadsfrist 1. juni.

Obl. FK

X

X

X

SIDE 32 – FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON

ENTREPRENØRSKAP – NTNUS ENTREPRENØRSKOLE
Vedtatt av Styret ved NTNU 30.03.2004 med endringer vedtatt av Fakultetet for
samfunnsvitenskap og teknologiledelse 29.01.2015.

Studietilbud


MASTERPROGRAM I ENTREPRENØRSKAP, SAMFUNNSVITENSKAPELIG
STUDIERETNING

MASTERPROGRAM I ENTREPRENØRSKAP, SAMFUNNSVITENSKAPELIG
STUDIERETNING
Yrkesmuligheter
Kandidatene vil ha en profil som er nokså lik profilen til teknologi- og realfagsstudentene ved
NTNUs Entreprenørskole. En stor andel av studentene starter opp sin egen bedrift og våren
2012 gikk halvparten av studentene ut i egen oppstart på fulltid. Videre viste en evaluering fra
2012 at studentene fra NTNUs Entreprenørskole framstår som svært attraktive kandidater i
arbeidsmarkedet. Den samme evalueringen viser også at 99 prosent av respondentene vil
anbefale studiet for andre. Dette gir noen indikasjoner på relevans og studiets kvalitet.
Opptakskrav
Opptakskravet er 3-årig bachelor i samfunnsvitenskapelige fag med en fagkombinasjon som
tilsier at kandidaten kan gå videre med relevante masteremner som tilbys innenfor dette
fagområdet ved NTNU. Dette kravet er nødvendig fordi studieplanen forutsetter at studenten
skal ta fire emner på masternivå innenfor fagområdet studenten hadde i sin bachelorgrad. Disse
emnene skal tas ved NTNU som en del av graden, og det forutsettes at det finnes aktuelle
masteremner studenten kan ta.
Ved opptak til studiet, er det innført karaktergrense. Alle som tas opp, må minst ha en
gjennomsnittskarakter på C (eller tilsvarende) i fordypningen (eventuelt annet
opptaksgrunnlag).
Interesserte kandidater søker via NTNUs søknadsweb. Alle kandidatene sende inn eget
obligatorisk vedlegg som fokuserer på kandidatens motivasjon for studiet. Karakterutskrift,
arbeidserfaring og annen relevant erfaring skal også dokumenteres. Opptakskomiteen gjør
først en foreløpig vurdering av søkere som tilfredsstiller opptaksgrunnlaget. Denne er basert
på gjennomsnittskarakter, tidligere erfaringer og motivasjon for studiet.
På bakgrunn av den foreløpige vurderingen vil aktuelle søkere bli invitert til å komme på
intervju for å klargjøre personlig motivasjon og evne til å kunne kommersialisere
kunnskapsbaserte forretningsideer.
Opptakskomiteen foretar deretter opptaket basert på en helhetlig vurdering av søkerne.
Studieprogrammet undervises på norsk.
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Læringsmål
Masterutdanningen i entreprenørskap skal



utdanne fremtidens forretningsutviklere som kan kommersialisere kunnskapsbaserte
forretningsideer, og
bidra til at innovasjoner og ideer fra NTNU og andre kunnskapsmiljøer blir
kommersialisert.

For å oppnå dette skal kandidatene




etter endt utdanning ha utviklet en helhetlig forståelse av fagområdet entreprenørskap
og dermed være i stand til å kommersialisere kunnskapsbaserte ideer. Dette skjer
gjennom å kombinere dyp teoretisk innsikt med praktiske erfaringer gjennom arbeid
med eget kommersialiseringsprosjekt
gjennom arbeid med reelle prosjekter få unike praktiske erfaringer med
kommersialisering av kunnskap

Kandidatene skal videreutvikle sin samfunnsvitenskapelige kompetanse gjennom å ta 30
studiepoeng med samfunnsvitenskapelige emner på masternivå for å sikre tilstrekkelig tyngde
i den samfunnsvitenskapelige delen av graden.
Studiets oppbygning
Studieplanen for studieprogrammet har samme oppbygning som siv.ing. - og realfagsstudiet i
entreprenørskap. Programmet består av en emnesamling som inneholder:


fire obligatoriske emner innenfor entreprenørskap, innovasjon og ledelse gitt av IØT



fire samfunnsvitenskapelige emner på masternivå som bygger videre på studentens
fordypning i bachelorgraden



Eksperter i Team (2. semester)



et fordypningsemne (7,5sp) og fordypningsprosjekt (15sp) innenfor entreprenørskap
(3. semester)



en masteroppgave innenfor entreprenørskap, eventuelt i samarbeid med veileder på
området samfunnsvitenskap (4. semester). Oppgaven skal ha et omfang på 30
studiepoeng.
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Modell av anbefalt løp for masterprogrammet i entreprenørskap – NTNUs entreprenørskole

Semester
4. semester
(vår)
3. semester
(høst)
2. semester
(vår)
1. semester
(høst)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

TIØ4945
TIØ4530

TIØ4535

Samf.vit.emne 1)

TIØ4170

TIØ4235

TIØ4851(EiT)

Samf.vit.emne 1)

TIØ4265

TIØ4330

Samf.vit.emne 1)

Samf.vit.emne 1)

1)

Det skal velges samfunnsvitenskapelige emner som representerer påbygging på det studieprogrammet
studentene kommer fra. I samråd med instituttet kan ett av disse emnene erstattes av ett TIØ-emne på
masternivå.

Avtale om gjennomføring av masteroppgave

Hver masterstudent skal skrive under en masteravtale som blant annet regulerer
veiledningsforholdet. Masteroppgaveavtalen for 45-studiepoengsoppgave skal være levert og
signert innen 15. september i det tredje semesteret av masterstudiet.
Masteroppgaveavtalen for 30-studiepoengsoppgave skal være levert og signert innen 10.
januar i det fjerde semesteret av masterstudiet.
Kommersialiseringsprosjekt

Arbeid med kommersialiseringsprosjekt utgjør en sentral del av studiet. Dette foregår som
følger:


Høst 1. årskurs: Studentene starter søk etter interessante forretningsideer i NTNUs
fagmiljøer og andre steder. Studentene etablerer team på 3-4 studenter.



Vår 1. årskurs: Studentteamene starter med kommersialiseringsprosjektet.



Sommersemester i utlandet (frivillig) mellom 1. og 2. årskurs. Videre arbeid med
sentrale tema i eget prosjekt.



Høst 2. årskurs: Viktige tema fra kommersialiseringsprosjektet kan videreføres som
prosjekt innen fordypningen.



Vår 2. årskurs: Masteroppgave som skal fokusere på muligheter og utfordringer ved
kommersialisering av teknologi.

Utvekslingsopphold

Utover fagplanen blir det i sommersemesteret mellom 1. og 2. årskurs gitt tilbud om et opphold
ved et universitet i Boston. Det blir gitt et organisert undervisningstilbud i entreprenørskap og
mulighet til å arbeide med forretningsutvikling i eget prosjekt. Dette tilbudet er frivillig, og
studentene må være med på å finansiere dette selv. Statens lånekasse for utdanning dekker
deler av utgiftene/oppholdet.

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON – SIDE 35

Emneoversikt
Kode
Tittel
TIØ4265
Strategisk ledelse

Sp
7,5

Und.
Høst

TIØ4330

7,5

Høst

7,5

Vår

7,5

Vår

7,5

Vår

15

Høst

7,5

Høst

30

Vår

TIØ4170
TIØ4235
TIØ4851
TIØ4530
TIØ4535
TIØ4945

Idésøk og markedsundersøkelser
Teknologibasert
forretningsutvikling
Industriell markedsføring og
internasjonal handel
Eksperter i team –
Kommersialisering av teknologi
NTNUs entreprenørskole
fordypningsprosjektet
NTNUs entreprenørskole
fordypningsemne
Masteroppgave i innovasjon og
entreprenørskap

Adg.
Åpent
Studierettskrav
Studierettskrav
Åpent
Studierettskrav
Studierettskrav
Studierettskrav
Studierettskrav

Obl. FK
X
X
X
X
X
X
X
X

Obl. = Emnet har obligatorisk aktivitet som må være bestått for å få gå opp til eksamen.
FK = Emnet har forkunnskapskrav.
Sjekk emnebeskrivelsen for nærmere informasjon: www.ntnu.no/studier/emner/

I tillegg kommer samfunnsvitenskapelige/humanistiske emner som velges av den enkelte
student med grunnlag i den faglige fordypningen i bachelorprogrammet.
IØT vil få ansvar for å tilrettelegge for at studentene skal kunne ta emner på masternivå
innenfor sin fagbakgrunn. Har du spørsmål om studiet kan du kontakte oss på e-post:
iot@iot.ntnu.no eller telefon: 73 59 35 11.

SIDE 36 – FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON
Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest
15.01.2016

Studietilbud


MASTERPROGRAM I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON,
med studieretningene
ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK
KUNSTFAG
NATURFAG
SAMFUNNSFAG
YRKESFAG
LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTERPROGRAM I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON
Kort om studieprogrammet
Masterstudiet i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon tilbyr forskningsbasert kvalifisering
rettet mot skole, barnehage, og kulturskole. Programmet gjenspeiler mangfoldet og
mulighetene på utdanningsfeltet, og innen læring og formidling i en videre sammenheng. Det
omfatter didaktisk orienterte studier innenfor områder som dekker mange av fagene i grunnog videregående skole og på andre læringsarenaer: Engelsk og fremmedspråk, kunstfag,
naturfag og samfunnsfag. Det gir videre mulighet for studier innen yrkesdidaktikk rettet mot
videregående skole, og det tilbyr studier som kvalifiserer for lærerarbeid med vekt på
utviklingsorientert arbeid på utdanningsfeltet. Masterprogrammet er særlig rettet mot
undervisning og utviklingsarbeid på skolens trinn 8-13, med unntak for to av studieretningene.
Se nærmere beskrivelse i studieplanen for den enkelte studieretningen.
Programmet henvender seg både til studenter som tenker seg inn i arbeid på ulike
utdanningsfelt, og til lærere og andre med yrkeserfaring fra relevante områder.
Studieprogrammet består av seks studieretninger:







Engelsk og fremmedspråk
Kunstfag – i samarbeid med Dronning Mauds Minne Høgskole for
barnehagelærerutdanning (DMMH)
Naturfag
Samfunnsfag
Yrkesfag
Lærerprofesjon, utviklingsarbeid og veiledning
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Yrkesmuligheter

Studieretningene i programmet kvalifiserer for undervisning på mange fagfelt og ulike arenaer,
for utviklingsarbeid i skole og kunnskapsinstitusjoner, og andre relevante felt for arbeid med
både yngre barn, elever og lærlinger, og for ulike typer formidlingsarbeid. Masterstudiet gir
også grunnlag for videre spesialisering, for eksempel forskerutdanning (doktorgrad) innenfor
fagområdene til de ulike studieretningene. Studieplanen består av egne studieplanbeskrivelser
for hver enkelt studieretning. Det er noen emner som er felles for flere studieretninger, og noen
emner som gjelder spesielt for den enkelte studieretning. Hver enkelt studieretning har egne
læringsmål og opptakskrav.
Opptakskrav
Se studieplan for hver enkelt studieretning.
Ved opptak til masterprogrammet i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon er det innført
karaktergrense: Alle som tas opp, må minst ha en veid gjennomsnittskarakter på C (eller
tilsvarende) i fordypningen (eller annet opptaksgrunnlag).
B-garanti

Alle kvalifiserte søkere som har en veid gjennomsnittskarakter på minst B eller tilsvarende i
opptaksgrunnlaget, er garantert å få tilbud om plass på masterprogrammet. Det presiseres at
denne B-garantien vurderes fra år til år. For senere opptak henvises det til informasjon på
www.ntnu.no/opptak.
Læringsmål for masterprogrammet i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon
En student som har fullført masterprogrammet i fag- og yrkesdidaktikk forventes å ha oppnådd
følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap
 ha inngående kunnskap om relevante spørsmål innen fag- eller yrkesdidaktikk



kunne anvende kunnskap på nye områder innenfor det relevante fagområdet

Ferdigheter
 kunne analysere og forholde seg kritisk til fagstoff og informasjonskilder på det
relevante fagområdet



kunne planlegge, gjennomføre og formidle et selvstendig forskningsprosjekt under
veiledning og i tråd med god vitenskapelig og forskningsetisk praksis

Generell kompetanse
 kunne bidra til nytenkning og utvikling på sitt fagområde innenfor skole- og
utdanningsfeltet
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Studiets oppbygning
Mastergraden har et omfang på 120 studiepoeng (sp) og består av emner på 7,5 eller 15 sp.
Metodeemnene EDU3121 Kvalitativ metode, EDU3122 Kvantitativ metode og EDU3123
Vitenskapsteori, samt emnet LPY3006 Selvvalgt teori er felles for alle studieretningene.
Masteroppgaven utgjør 45 sp, og er lagt til det andre studieåret.
Overgangsordninger
Gjelder studenter tatt opp til masterprogrammet i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon
høsten 2015 eller masterprogrammet i fag- og yrkesdidaktikk høsten 2014 eller tidligere:
Studenter som ikke har tatt EDU3110, tar i stedet EDU3123 Vitenskapsteori.
Studenter som ikke har tatt EDU3111, tar i stedet EDU3121 Kvalitativ metode.
Emnet EDU3103 kommer til å bli lagt ned fra og med studieåret 2017-2018. Studenter som da
ikke har tatt EDU3103, skal i stedet ta EDU3122 Kvantitativ metode.
Gjelder studenter fra det tidligere masterprogrammet lærerprofesjon og yrkesutøvelse:
Studenter som ikke har tatt LPY3000, tar i stedet EDU3121 Kvalitativ metode.
Studenter som ikke har tatt LPY3001, tar i stedet EDU3122 Kvantitativ metode.
Nytt emne 2016/2017

Gammelt emne (reduksjon i uttelling for Merknad
alle emner)
gammelt emne

EDU3121 Kvalitativ
(7,5 sp)
metode

EDU3110
(3,7 sp reduksjon)

Fag- og
yrkesdidaktikk som
forskningsfelt I

Emnet utgår

EDU3111
(3,7 sp reduksjon)

Fag- og
yrkesdidaktikk som
forskningsfelt II

Emnet utgår

LPY3000
(7,5 sp reduksjon)

Kvalitativ metode og
FoU-arbeid

Emnet utgår

EDU3111
(3,7 sp reduksjon)

Fag- og
yrkesdidaktikk som
forskningsfelt II

Emnet utgår

EDU3103
(3,7 sp reduksjon)

Fag- og
yrkesdidaktikk som
forskningsfelt III

Emnet utgår

LPY3001
(7,5 sp reduksjon)

Kvantitativ metode

Emnet utgår

EDU3122 Kvantitativ
(7,5 sp) metode
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EDU3123 Vitenskapsteori
EDU3110
(7,5 sp)
(3,7 sp reduksjon)

Fag- og
yrkesdidaktikk som
forskningsfelt I

Emnet utgår

EDU3103
(3,7 sp reduksjon)

Fag- og
yrkesdidaktikk som
forskningsfelt III

Emnet utgår

Faglig overlapp/studiepoengsreduksjon

Emne
EDU3101
EDU3101
EDU3102
EDU3102

Emne
EDU3110
EDU3111
EDU3110
EDU3111

Studiepoengsreduksjon
3,7 sp
3,7sp
3,7 sp
3,7 sp
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MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON –
STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK
Kort om studieretningen
Studiet skal gi lærerstudenter og lærere med undervisningsfagene engelsk, fransk og tysk
muligheten til å fordype seg i fagdidaktikk på mastergradsnivå. Studiet kan også være relevant
for språkstudenter uten lærerutdanning (se avsnittet om opptakskrav under). Masterstudiet er
en videreføring av utdanningen som lærer i språkfag, med fokus på undervisning og læring av
engelsk og fremmedspråk i skolens 8.-13.trinn. Studiet skal gi innsikt i teori og forskning som
har relevans for engelsk- og fremmedspråkundervisning i Norge. Det skal også gi trening i
muntlige og skriftlige framstillinger innenfor fagfeltet og erfaring med vitenskapelig arbeid.
Arbeids- og studieformene er klasseroms- og skolerettet med vekt på aktiv studentdeltakelse.
Vurderingsformene i studiet er varierte, eksemplariske og støtter opp under studiets
målsettinger. Målspråket skal i størst mulig grad brukes i obligatoriske arbeider og i
vurderingsarbeidet.
Yrkesmuligheter

Studiet kvalifiserer til undervisningsarbeid og annet undervisningsrelatert arbeid i skole,
høgskole, forlag, forvaltning og administrasjon. Det kan også kvalifisere for opptak til
doktorgrad (Ph.d.).
Opptakskrav
 Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning
tilsvarende 60 sp i ett av språkfagene engelsk, fransk eller tysk
eller


fullført allmenn- eller grunnskolelærerutdanning, eller andre typer lærerutdanning med
opptaksgrunnlag som minst er faglig likeverdig med første punkt. Dette kan for
eksempel være bachelor- eller cand.mag.-grad med minimum 60 sp i et av språkene
engelsk, fransk eller tysk, pluss praktisk-pedagogisk utdanning

eller


bachelorgrad med faglig fordypning på minst 80 sp i ett av språkene engelsk, fransk
eller tysk. Søkere som tas opp etter punkt tre må ta praktisk-pedagogisk utdanning
eller annen likeverdig utdanning for å få godkjent lærerutdanning

Ved opptak til masterprogrammet i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon er det innført
karaktergrense: Alle som tas opp, må minst ha en veid gjennomsnittskarakter på C (eller
tilsvarende) i fordypningen (eller annet opptaksgrunnlag).
Alle kvalifiserte søkere som har en veid gjennomsnittskarakter på minst B eller tilsvarende i
opptaksgrunnlaget, er garantert å få tilbud om plass på masterprogrammet. Det presiseres at
denne B-garantien vurderes fra år til år. For senere opptak henvises det til informasjon på
www.ntnu.no/opptak.
Opptak til enkeltemner
Alle emner i engelsk- og fremmedspråkdidaktikk, med unntak av masteroppgaven, LPY3006
Selvvalgt teori og EDU3087 Akademisk skriving og skriving og læring, er åpne for alle
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studenter som har en aktiv studierett ved NTNU og som fyller eventuelle forkunnskapskrav.
Undervisnings- og vurderingsmelding til enkeltemner gjøres via Studentweb. Dersom emnene
skal inngå i andre studieprogram ved NTNU, for eksempel som valgfrie emner i en
bachelorgrad eller lektorutdanning, må dette avklares med det fakultetet som eier
studieprogrammet som emnene skal benyttes i.
Godkjenning av første studieår som fjerde år i grunnskolelærerutdanningen
Første studieår i mastergraden kan søkes godkjent som fjerde år i grunnskolelærerutdanningen
(GLU 5.-10.) for studenter som har fullført de første tre årene ved en lærerutdanningsinstitusjon.
(jf. Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 5.-10.trinn kapittel 2.1 og 2.3).
Studenten må søke opptak til masterprogrammet etter tredje studieår, og må selv søke
lærerutdanningsinstitusjonen om godkjenning av første året i mastergraden som fjerde år i
grunnskolelærerutdanningen.
Praksis for GLU-studenter

Studenter som tar første år av mastergraden som fjerde år i sin grunnskolelærerutdanning, vil
få veiledet undervisningspraksis i grunnskolen. Praksisen er knyttet til emnet EDU3000 GLU
5-10: Praksis 4. år. Praksisemnet inngår ikke som en del av masterprogrammet i fag- og
yrkesdidaktikk, men tilbys til studenter som er tatt opp til studiet på bakgrunn av de tre første
årene av grunnskolelærerutdanningen.
Læringsmål for studieretning engelsk og fremmedspråk
En student som har fullført masterprogrammet i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon
forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell
kompetanse:
Kunnskap
- ha inngående kunnskap om relevante spørsmål innen fag- eller yrkesdidaktikk

-

kunne anvende kunnskap på nye områder innenfor det relevante fagområdet

Ferdigheter
- kunne analysere og forholde seg kritisk til fagstoff og informasjonskilder på det
relevante fagområdet
-

kunne planlegge, gjennomføre og formidle et selvstendig forskningsprosjekt under
veiledning og i tråd med god vitenskapelig og forskningsetisk praksis

Generell kompetanse
- kunne bidra til nytenkning og utvikling på sitt fagområde innenfor skole- og
utdanningsfeltet.
Spesielt for studieretningen engelsk og fremmedspråk:
- ha teoretisk kunnskap og bevissthet om språkundervisning og språklæring

-

kunne anvende slik innsikt til å vurdere og utvikle egen språkundervisningspraksis

-

kunne reflektere didaktisk over språkfagenes egenart som tekst- og
kommunikasjonsfag
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-

kunne bruke målspråket i faglig og akademisk sammenheng

-

kunne gjennomføre selvstendig forskningsarbeid som er relevant for
språkundervisning og språklæring

Studiets oppbygning
Masterstudiet i engelsk- og fremmedspråkdidaktikk er på 120 sp, og normert til to år (fire
semestre).
Studiet består av følgende obligatoriske emner:


fire fellesemner, hvert på 7,5 sp (EDU3121, EDU3122, EDU3123 og LPY3006)



fem fagspesifikke emner, hvert på 7,5 sp (EDU3080, EDU3082, EDU3083,
EDU3084, og EDU3085)



ett skriveemne, 7,5 sp (EDU3087)



masteroppgave EDU3980, 45 sp

Studenter kan normalt ikke ta emner i studiets 2. år før emnene i 1. studieår er fullført og bestått.
Eksamen i masteroppgaveemnet kan først avlegges når alle øvrige studieemner er fullført og
bestått.
Studenter kan etter søknad få godkjent innpassing av relevante studieemner på mastergradsnivå
som erstatning for ett eller flere studieemner i mastergraden. Emner som inngår i
opptaksgrunnlaget til master kan ikke samtidig inngå i mastergraden.
Undervisningen er samlingsbasert, og det vil normalt være 3-4 samlinger á 3-5 dager pr.
semester. I de fleste emner er undervisningen lagt opp slik at tilstedeværelse er nødvendig for
å få gjennomføre obligatoriske aktiviteter og/eller arbeidskrav.
Dersom det er færre enn fem undervisningsmeldte studenter i et emne, kan det bli lagt opp til
alternative undervisningsformer.
Modell av anbefalt løp for masterstudiet i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon –
studieretning engelsk og fremmedspråk

Semester
4. semester
(vår)
3. semester
(høst)
2. semester
(vår)
1. semester
(høst)

Emne 7,5 sp

Emne 7,5 sp

Emne 7,5 sp

Emne 7,5 sp

EDU3980
EDU3123

LPY3006

EDU3980

EDU3122

EDU3083

EDU3084

EDU3085

EDU3121

EDU3087

EDU3080

EDU3082

Praksis

Det kan være aktuelt med punktpraksis knyttet til de fagspesifikke emnene. Studentene vil på
den måten kunne prøve ut noen av sine ideer i praksis, slik at teori og praksis kan knyttes
sammen i dokumenter som en del av vurderingsgrunnlaget.
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Avtale om gjennomføring av masteroppgave

Hver masterstudent skal skrive under en masteravtale som blant annet regulerer
veiledningsforholdet. Masteroppgaveavtalen for 45-studiepoengsoppgave skal være levert og
signert innen 15. september i det tredje semesteret av masterstudiet.
Utvekslingsopphold

Det er anledning til å få godkjent studieopphold ved utenlandske universiteter eller høgskoler
som del av mastergradsutdanningen. Eventuelle emner studenten ønsker å ta i utlandet, må
passe inn i studiets helhet og forhåndsgodkjennes av fakultetet.
Emneoversikt
Obligatoriske fellesemner

Emnekode
EDU3121
EDU3122
EDU3123

Tittel
Kvalitativ metode
Kvantitativ metode
Vitenskapsteori

Sp
7,5
7,5
7,5

Und.
Høst
Vår
Høst

Adg.
Åpent
Åpent
Åpent
Studierettskrav

Obl. FK
X
X
X
X
X
X

LPY3006

Selvvalgt teori

7,5

Høst

Sp
7,5

Und.
Høst

Adg.
Åpent

Obl. FK
X
X

7,5

Høst

Åpent

X

X

7,5

Vår

Åpent

X

X

7,5
7,5

Vår
Vår

X
X

X
X

7,5

Høst

X

X

45

Høst/
Vår

Åpent
Åpent
Studierettskrav
Studierettskrav

X

X

X

X

Obligatoriske fagspesifikke emner

Emnekode
EDU3080
EDU3082
EDU3083
EDU3084
EDU3085
EDU3087
EDU3980

Tittel
Communicative competence
Dramaturgisk kompetanse i
didaktisk kontekst
Text and Culture in the
classroom
Digital kompetanse
Vurdering og språklæring
Akademisk skriving og skriving
og læring
Masteroppgave i engelsk- og
fremmedspråkdidaktikk

Obl. = Emnet har obligatorisk aktivitet som må være bestått for å få gå opp til eksamen.
FK = Emnet har forkunnskapskrav.
Sjekk emnebeskrivelsen for nærmere informasjon: www.ntnu.no/studier/emner/

Emner med studierettskrav er forbeholdt studenter som er tatt opp til masterprogrammet i
engelsk- og fremmedspråkdidaktikk.
Overgangsordninger
Se felleskapittel for masterprogrammet for overgangsordning og studiepoengsreduksjoner
knyttet til emner som er felles for alle studieretninger. Studenter tatt opp til studiet høsten 2015
som er forsinket i sin progresjon, må følge overgangsordninger for disse felles emnene for å
fullføre studiet. Kontakt Program for lærerutdanning.
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Studenter tatt opp til studiet høsten 2014 eller tidligere og som ikke følger eller så langt ikke
har fulgt normal studieprogresjon, må følge overgangsordninger for å fullføre studiet. Kontakt
Program for lærerutdanning.
Studenter som ikke har tatt EDU3081 tar isteden EDU3087.
Studenter som ikke har tatt EDU3086 tar isteden LPY3006.
Graden kan ikke inneholde både EDU3086 og EDU3087.
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MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON –
STUDIERETNING KUNSTFAG
Kort om studieretningen
Studiets målsetting er å gi fordypning i fagdidaktikk i kunstfag på mastergradsnivå. Masterstudiet gir fordypet innsikt i kunstfagdidaktikk generelt og i kunstfagdidaktiske forsknings- og
utviklingsprosjekter spesielt. Studiet gir erfaring med vitenskapelig arbeid knyttet til
kunstfagdidaktikk, og pendler mellom didaktisk og pedagogisk tenkning knyttet til kunstfag.
Gjennom studiet får studentene fordypet kunnskap om estetiske læreprosesser, varierte
kunstfagdidaktiske arbeidsformer, kunstfaglige FoU-prosjekter og akademisk skriving i
kunstfagdidaktisk kontekst. Studentene får kunnskap om sentrale aspekter i dramaturgisk
tenkning, inklusive komposisjon, kropp, rom, variasjon og improvisasjon, i didaktisk kontekst;
kunst, lek og barndomsforståelse; ledelse og endring av kunst-, kultur- og
kunnskapsorganisasjoner i estetisk perspektiv; kunstpedagogikk, diskursiv kompetanse og
profesjonalitet, samt kunstfagdidaktisk forskning.
Studienes innhold kan praktiseres og utvikles i undervisning og undervisningsrelatert arbeid i
blant annet skole, barnehage, kulturskole, høgskole, forvaltning, museer,
scenekunstorganisasjoner, musikkorganisasjoner, samt i kunst-, kultur- eller
kunnskapsadministrasjon og -ledelse.
Studiet gir innsikt i teori og forskning som har relevans for didaktikk i kunstfagene, og gir
trening i muntlige, skriftlige, akademiske, multimodale og kunstneriske framstillinger innenfor
fagfeltet.
Studiet er spesielt relevant for ferdigutdannede lærere og førskolelærere/barnehagelærere, og
for grunnskolelærestudenter etter tredje år. Studiet er også relevant for kunstnere og studenter
som ikke har lærerutdanning (se avsnittet om opptakskrav under). Studiet kan kvalifisere for
opptak til doktorgrad (Ph.d.).
Arbeids- og studieformene er undervisnings- og formidlingsrettet med vekt på aktiv
studentdeltakelse. Undervisningstid pr. 7,5 sp emne er ca. 24 timer. Vurderingsformene i studiet
er varierte og støtter opp under studiets målsettinger.
Opptakskrav


Bachelorgrad eller tilsvarende fra barnehage, eller grunnskolelærerutdanning med
fordypning tilsvarende 60 sp innen kunstfagene drama/teater, musikk, formgiving,
litteratur, media/film, dans, estetisk linje eller tilsvarende,

eller


fullført allmenn- eller grunnskolelærerutdanning, eller andre typer lærerutdanning med
opptaksgrunnlag som minst er faglig likeverdig med første kulepunkt. Dette kan være
bachelor- eller cand.mag.-grad med minimum 60 sp i innen ett av kunstfagene nevnt
under første punkt eller estetisk linje, pluss praktisk-pedagogisk utdanning,

eller


bachelorgrad som inneholder faglig fordypning på minst 80 sp i ett av kunstfagene
nevnt under første punkt, for eksempel profesjonsutdanning innen et kunstfag.
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Søkere som tas opp etter tredje punkt må ta praktisk-pedagogisk utdanning eller annen
likeverdig utdanning for å få godkjent lærerutdanning. Masterstudiet i kunstfagdidaktikk gir i
seg selv ikke lærerkompetanse.
Ved opptak til masterprogrammet i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon er det innført
karaktergrense: Alle som tas opp, må minst ha en veid gjennomsnittskarakter på C (eller
tilsvarende) i fordypningen (eller annet opptaksgrunnlag).
Alle kvalifiserte søkere som har en veid gjennomsnittskarakter på minst B eller tilsvarende i
opptaksgrunnlaget, er garantert å få tilbud om plass på masterprogrammet. Det presiseres at
denne B-garantien vurderes fra år til år. For senere opptak henvises det til informasjon på
www.ntnu.no/opptak.
Godkjenning av første studieår som fjerde år i grunnskolelærerutdanningen
Første studieår i mastergraden kan søkes godkjent som fjerde år i grunnskolelærerutdanningen
(GLU 5.-10.) for studenter som har fullført de første tre årene ved en lærerutdanningsinstitusjon.
(jf. Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 5.-10.trinn kapittel 2.1 og 2.3).
Studenten må søke opptak til masterprogrammet etter tredje studieår, og må selv søke
lærerutdanningsinstitusjonen om godkjenning av første året i mastergraden som fjerde år i
grunnskolelærerutdanningen.
Praksis for GLU-studenter

Studenter som tar første år av mastergraden som fjerde år i sin grunnskolelærerutdanning vil få
veiledet undervisningspraksis i grunnskolen. Praksisen er knyttet til emnet EDU3000 GLU 510: Praksis 4. år. Praksisemnet inngår ikke som en del av masterprogrammet i fag- og
yrkesdidaktikk, men tilbys til studenter som er tatt opp til studiet på bakgrunn av de tre første
årene av grunnskolelærerutdanningen.
Læringsmål for studieretning kunstfag
En student som har fullført masterprogrammet i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon
forventes å ha
oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap
- ha inngående kunnskap om relevante spørsmål innen fag- eller yrkesdidaktikk

-

kunne anvende kunnskap på nye områder innenfor det relevante fagområdet

Ferdigheter
- kunne analysere og forholde seg kritisk til fagstoff og informasjonskilder på det
relevante fagområdet
-

kunne planlegge, gjennomføre og formidle et selvstendig forskningsprosjekt under
veiledning og i tråd med god vitenskapelig og forskningsetisk praksis

Generell kompetanse
- kunne bidra til nytenkning og utvikling på sitt fagområde innenfor skole- og
utdanningsfeltet
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Spesielt for studieretningen kunstfag:
- ha kunnskap om teori knyttet til kunnskaps- og læringssyn innenfor kunstfagdidaktikk

-

ha kunnskap og ferdigheter i dramaturgisk tenkning og planlegging i didaktisk
kontekst

-

ha kunnskap og ferdigheter i kunst, lek og barndomsforståelse

-

ha kunnskap og ferdigheter i ledelse og personalarbeid i estetisk perspektiv

-

ha ferdigheter i å igangsette, veilede og reflektere rundt skapende og estetiske
læringsprosesser

-

ha kompetanse i kunstfagdidaktikk, kunstpedagogikk, estetisk tilnærming til læring og
i kunstfagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid

-

ha inngående forsknings- og utviklingskompetanse om et valgt felt innenfor
kunstfagdidaktikk

-

ha inngående kompetanse i å argumentere, skrive og formidle på vitenskapelige måter
innenfor kunstfagdidaktikk

-

ha generell kompetanse i å utvikle, endre, argumentere for og styrke kunstfagdidaktisk
arbeid i kunnskaps- eller kunstinstitusjoner og samfunn, lokalt eller nasjonalt,
gjennom praktisk gjennomføring av kunstneriske prosjekter, formidlingsprosjekter,
FoU-prosjekter, dokumentasjon, samt muntlig og skriftlig argumentasjon på
vitenskapelig nivå

Studiets oppbygning
Masterstudiet i kunstfagdidaktikk er på 120 sp, og normert til to år (fire semester). De
fagspesifikke emnene i denne studieretningen tilbys i samarbeid mellom NTNU og DMMH.
Studiet består av følgende obligatoriske emner:
 fire fellesemner, hvert på 7,5 sp (EDU3121, EDU3122, EDU3123, LPY3006)



fem fagspesifikke emner, hvert på 7,5 sp (EDU3070, EDU3074, EDU3072,
EDU3075, og EDU3082)



ett skriveemne på 7,5 sp (EDU3087)



masteroppgave på 45 sp (EDU3971)

Eksamen i masteroppgaveemnet kan først avlegges når alle øvrige studieemner er fullført og
bestått.
Studenter kan etter søknad til fakultetet få godkjent innpassing av relevante studieemner på
mastergradsnivå, som erstatning for ett eller flere studieemner i mastergraden. Emner som
inngår i opptaksgrunnlaget til master kan ikke samtidig inngå i mastergraden.
Emnene EDU3074 Kunstpedagogikk, diskursiv kompetanse og profesjonalitet,
EDU3075Kunstfagdidaktisk forskning, EDU3082 Dramaturgisk kompetanse i didaktisk
kontekst, EDU3087 Akademisk skriving og skriving og læring og masteroppgaven tilbys av
NTNU. Emnene EDU3070 Kunstfag, lek og barndomsforståelse og EDU3072 Ledelse og
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personalarbeid i estetisk perspektiv tilbys av DMMH. Studiets fire fellesemner EDU3121,
EDU3122, EDU3123 og LPY3006 tilbys av NTNU.
Modell av anbefalt løp for master i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon, studieretning
kunstfag

Semester
4. semester
(vår)
3. semester
(høst)
2. semester
(vår)
1. semester
(høst)

Emne 7,5 sp

Emne 7,5 sp

Emne 7,5 sp

Emne 7,5 sp

EDU3971 (påbegynt med 15 sp i 3. semester)
EDU3123

LPY3006

EDU3971 (15 første av 45 sp)

EDU3122

EDU3075

EDU3072

EDU3074

EDU3121

EDU3087

EDU3070

EDU3082

Organisering

Undervisningen foregår ved de samarbeidende utdanningsinstitusjonene.
Undervisningen er samlingsbasert, og det vil normalt være 3-4 samlinger á 3-5 dager pr.
semester. I de fleste emner er undervisningen lagt opp slik at tilstedeværelse er nødvendig for
å få gjennomføre obligatoriske aktiviteter og/eller arbeidskrav.
Dersom det er færre enn fem undervisningsmeldte studenter i et emne, kan det bli lagt opp til
alternative undervisningsformer.
Praksis

Det kan være aktuelt med punktpraksis knyttet til de fagspesifikke emnene. Studentene vil på
den måten kunne prøve ut noen av sine ideer i praksis, slik at teori og praksis kan knyttes
sammen i dokumenter som en del av vurderingsgrunnlaget.
Avtale om gjennomføring av masteroppgave

Hver masterstudent skal skrive under en masteravtale som blant annet regulerer
veiledningsforholdet. Masteroppgaveavtalen for 45-studiepoengsoppgave skal være levert og
signert innen 15. september i det tredje semesteret av masterstudiet.
Utvekslingsopphold

Det er anledning til å få godkjent studieopphold ved utenlandske universiteter eller høyskoler
som del av mastergradsutdanningen. Eventuelle emner studenten ønsker å ta i utlandet, må
passe inn i studiets helhet og forhåndsgodkjennes av fakultetet.
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Emneoversikt
Obligatoriske fellesemner

Kode
EDU3121
EDU3122
EDU3123

Tittel
Kvalitativ metode
Kvantitativ metode
Vitenskapsteori

LPY3006 Selvvalgt teori

Sp
7,5
7,5
7,5

Und Eies av
Høst NTNU
Vår NTNU
Høst NTNU

Adg.
Åpent
Åpent
Åpent
Studierettskrav

Obl.
X
X
X

FK
X
X
X

7,5

Høst

Sp

Und Eies av

Adg.

Obl.

FK

7,5

Høst DMMH

DMMH

X

X

7,5

Vår

DMMH

DMMH

X

X

7,5

Vår

NTNU

Åpent

X

X

7,5

Vår

NTNU

Studierettskrav

X

X

7,5

Høst

NTNU

Åpent

X

X

7,5

Høst

NTNU

X

X

45

Høst/
NTNU
Vår

X

X

NTNU

Obligatoriske fagspesifikke emner

Kode

Tittel
Kunstfag, lek og
EDU3070
barndomsforståelse
Ledelse og personalarbeid i
EDU3072
estetisk perspektiv
Kunstpedagogikk, diskursiv
EDU3074
kompetanse og profesjonalitet
EDU3075 Kunstfagdidaktisk forskning
Dramaturgisk kompetanse i
didaktisk kontekst
Akademisk skriving og skriving
EDU3087
og læring
Masteroppgave i
EDU3971
kunstfagdidaktikk
EDU3082

Studierettskrav
Studierettskrav

Obl. = Emnet har obligatorisk aktivitet som må være bestått for å få gå opp til eksamen.
FK = Emnet har forkunnskapskrav.
Sjekk emnebeskrivelsen for nærmere informasjon: www.ntnu.no/studier/emner/
Emner med studierettskrav er forbeholdt studenter som er tatt opp til masterstudiet i kunstfagdidaktikk.

Overgangsordninger
Se felleskapittel for masterprogrammet for overgangsordning og studiepoengsreduksjoner
knyttet til emner som er felles for alle studieretninger. Studenter tatt opp til studiet høsten 2015
som er forsinket i sin progresjon, må følge overgangsordninger for disse felles emnene for å
fullføre studiet. Kontakt Program for lærerutdanning.
Studenter tatt opp til studiet høsten 2014 eller tidligere og som ikke følger eller så langt ikke
har fulgt normal studieprogresjon, må følge overgangsordninger for å fullføre studiet. Kontakt
Program for lærerutdanning.
EDU3071, EDU3073 og EDU3077 erstattes av EDU3074, EDU3075 og LPY3006.
Studenter som ikke har tatt EDU3086 tar isteden LPY3006.
Graden kan ikke inneholde både EDU3086 og EDU3087.
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MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON –
STUDIERETNING NATURFAG
Kort om studieretningenMed naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet til
undervisning av naturfagene i skole og utdanning, og formidling av fagområdene ellers i
samfunnet. Noe forenklet kan man si at naturfagdidaktikk tar opp naturfagenes hva, hvorfor,
hvordan, og for hvem.
Studiets overordnede målsetting er å gi studenten et grunnlag for godt og reflektert arbeid med
formidling av naturfagene basert på solide fagkunnskaper, fagdidaktisk kompetanse og
fordypning gjennom et veiledet forskningsarbeid (masteroppgaven). Studiet kvalifiserer til
undervisningsarbeid og annet undervisningsrelatert arbeid i skole, høgskole, forlag, forvaltning
og administrasjon. Studiet kan også kvalifisere for opptak til doktorgrad (Ph.d.).
Opptakskrav
 Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning
tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner,
eller


fullført allmenn- eller grunnskolelærerutdanning, eller andre typer lærerutdanning med
opptaksgrunnlag som minst er faglig likeverdig med første punkt, for eksempel
bachelor- eller cand.mag.-grad med minimum 60 sp innen de sentrale
vitenskapsfagområdene innenfor skolens naturfag, pluss praktisk-pedagogisk
utdanning,

eller


bachelorgrad som inneholder en faglig fordypning på minst 80 sp i naturvitenskaplige
emner.

Søkere som tas opp etter tredje punkt må ta praktisk-pedagogisk utdanning eller annen
likeverdig utdanning for å få godkjent lærerutdanning.
Ved opptak til masterprogrammet i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon er det innført
karaktergrense: Alle som tas opp, må minst ha en veid gjennomsnittskarakter på C (eller
tilsvarende) i fordypningen (eller annet opptaksgrunnlag).
Alle kvalifiserte søkere som har en veid gjennomsnittskarakter på minst B eller tilsvarende i
opptaksgrunnlaget, er garantert tilbud om plass på masterprogrammet. Det presiseres at denne
B-garantien vurderes fra år til år. For senere opptak henvises det til informasjon på
www.ntnu.no/opptak.
Opptak til enkeltemner
Alle emnene i naturfagdidaktikk, med unntak av masteroppgaven, og LPY3006 er åpne for alle
studenter som har en aktiv studierett ved NTNU og som fyller eventuelle forkunnskapskrav.
Undervisnings- og vurderingsmelding til enkeltemner gjøres via Studentweb. Dersom emnene
skal inngå i andre studieprogram ved NTNU, for eksempel som valgfrie emner i en
bachelorgrad eller lektorutdanning, må dette avklares med det fakultetet som eier
studieprogrammet emnene skal brukes i.
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Godkjenning av første studieår som fjerde år i grunnskolelærerutdanningen
Første studieår i masterprogrammet kan søkes godkjent som fjerde år i
grunnskolelærerutdanningen (GLU 5.-10.) for studenter som har fullført de første tre årene ved
en lærerutdanningsinstitusjon. (jf. Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 5.10.trinn kapittel 2.1 og 2.3). Studenten må søke opptak til masterprogrammet etter tredje
studieår, og må selv søke lærerutdanningsinstitusjonen om godkjenning av første året i
mastergraden som fjerde år i grunnskolelærerutdanningen.
Praksis for GLU-studenter

Studenter som tar første år av masterprogrammet som fjerde år i sin grunnskolelærerutdanning
vil få veiledet undervisningspraksis i grunnskolen. Praksisen er knyttet til emnet EDU3000
GLU 5-10: Praksis 4. år. Praksisemnet inngår ikke som en del av masterprogrammet i fag- og
yrkesdidaktikk, men tilbys til studenter som er tatt opp til studiet på bakgrunn av de tre første
årene av grunnskolelærerutdanningen.
Læringsmål for studieretning naturfag
En student som har fullført masterprogrammet i fag- og yrkesdidaktikk forventes å ha
oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap
- ha inngående kunnskap om relevante spørsmål innen fag- eller yrkesdidaktikk

-

kunne anvende kunnskap på nye områder innenfor det relevante fagområdet

Ferdigheter
- kunne analysere og forholde seg kritisk til fagstoff og informasjonskilder på det
relevante fagområdet
-

kunne planlegge, gjennomføre og formidle et selvstendig forskningsprosjekt under
veiledning og i tråd med god vitenskapelig og forskningsetisk praksis

Generell kompetanse
- kunne bidra til nytenkning og utvikling på sitt fagområde innenfor skole- og
utdanningsfeltet
Spesielt for studieretningen naturfag:
- ha kunnskap om sentralt fagstoff fra de ulike delene av naturfagene i skolen og
samfunnet

-

ha kunnskap om didaktisk teori innenfor naturfagene

-

kunne drøfte naturfagenes begrunnelser, utvikling og status i skole og samfunn

-

kunne formidle naturfagene til ulike aldersgrupper

Studiets oppbygning
Masterstudiet i naturfagdidaktikk er på 120 sp, og normert til to år (fire semestre). Normalt kan
studenten ikke ta emner i studiets 2. år før emnene i 1. studieår er fullført og bestått. Eksamen
i masteroppgaveemnet kan først avlegges når alle øvrige studieemner er fullført og bestått.
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Studiet består av følgende obligatoriske emner:


fire fellesemner, hvert på 7,5 sp (EDU3121, EDU3122, EDU3123 og LPY3006)



ett fagspesifikt emne á 15 sp (EDU3020)



fire fagspesifikke emner á 7,5 sp i serien EDU3021-EDU3026



masteroppgave på 45 sp (EDU3910)

I forbindelse med ett av de faglige fordypningsemnene vil det være en obligatorisk ekskursjon,
der studentene må regne med kostnader på inntil kr. 5000,-. Studenter som av sosiale eller
økonomiske årsaker ikke kan gjennomføre ekskursjonen, må avtale alternativt faglig opplegg
med Program for lærerutdanning.
Alle emnene i studiet er obligatoriske. Studenter kan etter søknad til fakultet få godkjent
innpassing av andre relevante emner på mastergradsnivå som erstatning for ett eller flere emner
i mastergraden. Emner som inngår i opptaksgrunnlaget til master kan ikke samtidig inngå i
mastergraden.
Undervisningen er samlingsbasert, og det vil normalt være 3-4 samlinger á 3-5 dager pr.
semester. I de fleste emner er undervisningen lagt opp slik at tilstedeværelse er nødvendig for
å få gjennomføre obligatoriske aktiviteter og/eller arbeidskrav.
Dersom det er færre enn fem undervisningsmeldte studenter i et emne, kan det bli lagt opp til
alternative undervisningsformer.
Modell av anbefalt løp for master i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon, studieretning
naturfag

Semester
4. semester
(vår)
3. semester
(høst)
2. semester
(vår)
1. semester
(høst)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

EDU3910 (30 av 45 sp, påbegynt i studiets 3. semester)
EDU3123

LPY3006

EDU3122

EDU3024

EDU3121

EDU3021

ED3910(15 av 45 sp, fortsettes i 4.
semester)
EDU3025

EDU3026

EDU3020

Avtale om gjennomføring av masteroppgave

Hver masterstudent skal skrive under en masteravtale som blant annet regulerer
veiledningsforholdet. Masteroppgaveavtalen for 45-studiepoengsoppgave skal være levert og
signert innen 15. september i det tredje semesteret av masterstudiet.
Utvekslingsopphold

Det er anledning til å få godkjent studieopphold ved utenlandske universiteter eller høgskoler
som del av mastergradsutdanningen. Eventuelle emner studenten ønsker å ta i utlandet, må
passe inn i studiets helhet og forhåndsgodkjennes av fakultetet.
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Emneoversikt
Obligatoriske fellesemner

Emnekode
EDU3121
EDU3122
EDU3123

Tittel
Kvalitativ metode
Kvantitativ metode
Vitenskapsteori

Sp
7,5
7,5
7,5

Und.
Høst
Vår
Høst

Adg.
Åpent
Åpent
Åpent
Studierettskrav

Obl. FK
X
X
X
X
X
X

LPY3006

Selvvalgt teori

7,5

Høst

Sp

Und.

Adg.

Obl. FK

15

Høst

Åpent

X

X

7,5

Høst

Åpent

X

X

7,5

Vår

Åpent

X

X

7,5

Vår

Åpent

X

X

7,5

Vår

Åpent

X

X

45

Høst/
Vår

Studierettskrav

X

X

X

X

Obligatoriske fagspesifikke emner

Emnekode
EDU3020
EDU3021
EDU3024
EDU3025
EDU3026
EDU3910

Tittel
Læring og undervisning i
naturfag
Naturfagenes egenart
Faglig fordypning i naturfag:
Biologisk mangfold og
mennesket
Faglig fordypning i naturfag:
Energi og klima
Faglig fordypning i naturfag:
Bioteknologi
Masteroppgave i
naturfagdidaktikk

Obl. = Emnet har obligatorisk aktivitet som må være bestått for å få gå opp til eksamen.
FK = Emnet har forkunnskapskrav.
Sjekk emnebeskrivelsen for nærmere informasjon: www.ntnu.no/studier/emner/

Emner med studierettskrav er forbeholdt studenter som er tatt opp til studieretning naturfag.
Overgangsordninger
Se felleskapittel for masterprogrammet for overgangsordning og studiepoengsreduksjoner
knyttet til emner som er felles for alle studieretninger. Studenter tatt opp til studiet høsten 2015
som er forsinket i sin progresjon, må følge overgangsordninger for disse felles emnene for å
fullføre studiet. Kontakt Program for lærerutdanning.
Emnene EDU3022 (7,5 sp) og EDU3023 (7,5 sp) ble fra og med studieåret 2011/2012 erstattet
av emnet EDU3020 (15 sp). Det nye emnet og de to emnene som er lagt ned har overlappende
faglig innhold. Studenter som har fullført/deltatt på undervisning kun i EDU3022 eller
EDU3023 må kontakte Program for lærerutdanning for informasjon, men må regne med å ta
det nye emnet EDU3020 Læring og undervisning i naturfag og får en studiepoengsreduksjon
på 7,5 sp.
Studenter tatt opp til studiet høsten 2014 eller tidligere og som ikke følger eller så langt ikke
har fulgt normal studieprogresjon, må følge overgangsordninger for å fullføre studiet.
Studenter som ikke har tatt EDU3030, tar i stedet LPY3006.
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Faglig overlapp/studiepoengsreduksjon

Emne

Emne

EDU3011
EDU3011
EDU3012
EDU3012
EDU3013
EDU3013
EDU3013
EDU3013
EDU3101
EDU3101
EDU3102
EDU3102
EDU3022
EDU3023

EDU3021
EDU3101
EDU3023
EDU3102
EDU3022
EDU3023
EDU3024
EDU3025
EDU3110
EDU3111
EDU3110
EDU3111
EDU3020
EDU3020

Studiepoengsreduksjon
7,5 sp
7,5 sp
7,5 sp
7,5 sp
7,5 sp
7,5 sp
7,5 sp
7,5 sp
3,7 sp
3,7 sp
3,7 sp
3,7 sp
7,5 sp
7,5 sp
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MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON –
STUDIERETNING SAMFUNNSFAG
Kort om studieretningen
Å studere samfunnsfagdidaktikk innebærer å analysere faglige spørsmål som melder seg når
samfunnsfagenes innsikter blir formidlet eller arbeidet med blant annet i skole, høyere utdanning, museer, medier eller i internasjonalt hjelpe- eller solidaritetsarbeid.
Samfunnsfagdidaktikk er refleksjoner over forholdet mellom hva samfunnsfagene er i skole,
utdanning, kultur- og samfunnsliv og hva de kunne eller burde være. Denne innsikten bør sette
lærere, forskere, museumsansatte, journalister og organisasjonsarbeidere i stand til å bruke,
utvikle og forvalte samfunnsfagene.
Samfunnsfagdidaktikk handler om formidling og læring av samfunnsfag fra og til ulike brukere
av samfunnsfagene. Noe av det som formidles og læres er kunnskaper, noe er ferdigheter og
noe er holdninger. Innholdsmessig handler det både om vårt og om andre samfunn fra fjern
fortid via beskrivelser og vurderinger av nåtiden til synspunkter på framtidig
samfunnsutvikling. Mange av de sentrale spørsmålene i faget er knyttet til faglige og politiske
stridsspørsmål. Studiet er lagt opp langs fem akser:
Fordi studentene nå skal bli produsenter av ny kunnskap og ikke bare formidler av gammel, må
de lære om hvordan kunnskap produseres. Den første aksen dreier seg om forskning og
forskningsmetode.
Den som skal formidle kunnskap, må ha oversikt over eget fagfelt og kjenne fagfeltets sentrale
problemstillinger og begrepsapparat. Hvordan digitale ressurser brukes i samfunnsfagene og i
dagens samfunn er også et sentralt spørsmål. Den andre aksen har vi kalt kritisk dannelse.
Fellesskap konstrueres i flere sammenhenger. Sentrale elementer er de kulturelle fortellinger,
som skapes og videreføres om oss selv og andre. Et fokus på identitet og historie kan hjelpe i
den faglige analysen. Den tredje aksen har vi kalt kulturforståelse.
Vi lever i et demokratisk samfunn. Men hva betyr det egentlig? Menneskerettigheter,
pluralisme og transnasjonale prosesser påvirker samspillet på nasjonalt nivå. I går var
fellesskapet basert på en felles fortid og felles etnisitet, men hva nå? Denne aksen har vi kalt
medborgerskap.
I den femte aksen er studenten hovedaktør som produsent av ny kunnskap, dette er arbeidet
med masteroppgaven. Her skal studenten utvikle kompetanse ut fra den faglige
problemstillingens egne behov.
Studiet er i første rekke rettet inn mot arbeid med samfunnsfagene i skolens 8.-13. trinn, men
studiets sentrale problemstillinger er også relevante for eksempel i museer, medier,
opplysningsarbeid, og i organisasjonslivet. Studiet kan også kvalifisere for opptak til
doktorgrad (Ph.d.).
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Opptakskrav
 Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning
tilsvarende 60 sp i samfunnsfaglige emner,

eller


fullført allmenn- eller grunnskolelærerutdanning, eller andre typer lærerutdanning som
er minst faglig likeverdig med første punkt, for eksempel bachelor- eller cand.mag.grad med minimum 60 sp innen de sentrale vitenskapsfagområdene innenfor skolens
samfunnsfag + praktisk-pedagogisk utdanning,

eller


bachelorgrad i kulturminneforvaltning/museumsfag, journalistikk/mediefag eller
bachelorgrad i relevante humanistiske eller samfunnsvitenskapelige fag (for eksempel
sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi, geografi, historie, filosofi,
samfunnskunnskap, religionsvitenskap) og hvor de samfunnsfaglige emnene utgjør til
sammen minst 80 sp,

eller


bachelorgrad som inneholder minst 80 sp samfunnsvitenskapelige fag innenfor
området internasjonalt arbeid.

Søkere som tas opp etter tredje eller fjerde punkt, må ta praktisk-pedagogisk utdanning eller
annen likeverdig utdanning for å få godkjent lærerutdanning.
Ved opptak til masterprogrammet i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon er det innført
karaktergrense: Alle som tas opp, må minst ha en veid gjennomsnittskarakter på C (eller
tilsvarende) i fordypningen (eller annet opptaksgrunnlag).
Alle kvalifiserte søkere som har en veid gjennomsnittskarakter på minst B eller tilsvarende i
opptaksgrunnlaget, er garantert å få tilbud om plass på masterprogrammet. Det presiseres at
denne B-garantien vurderes fra år til år. For senere opptak henvises det til informasjon på
www.ntnu.no/opptak.
Opptak til enkeltemner
Alle emnene i samfunnsfagdidaktikk, med unntak av LPY3006 og masteroppgaven, er åpne for
studenter som har en aktiv studierett ved NTNU og som fyller eventuelle forkunnskapskrav.
Undervisnings- og vurderingsmelding til enkeltemner gjøres via Studentweb. Dersom emnene
skal inngå i andre studieprogram ved NTNU, for eksempel som valgfrie emner i en
bachelorgrad eller lektorutdanning, må dette avklares med det fakultetet som eier
studieprogrammet emnene skal inngå i.
Godkjenning av første studieår som fjerde år i grunnskolelærerutdanningen
Første studieår i masterprogrammet kan søkes godkjent som fjerde år i grunnskolelærerutdanningen (GLU 5.-10.) for studenter som har fullført de første tre årene ved en
lærerutdanningsinstitusjon. (jf. Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 5.10.trinn kapittel 2.1 og 2.3). Studenten må søke opptak til masterprogrammet etter tredje
studieår, og må selv søke lærerutdanningsinstitusjonen om godkjenning av første året i
mastergraden som fjerde år i grunnskolelærerutdanningen.
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Praksis for GLU-studenter

Studenter som tar første år av masterprogrammet som fjerde år i sin grunnskolelærerutdanning
vil få veiledet undervisningspraksis i grunnskolen. Praksisen er knyttet til emnet EDU3000
GLU 5-10: Praksis 4. år. Praksisemnet inngår ikke som en del av masterprogrammet i fag- og
yrkesdidaktikk, men tilbys til studenter som er tatt opp til studiet på bakgrunn av de tre første
årene av grunnskolelærerutdanningen.
Læringsmål for studieretning samfunnsfag
En student som har fullført masterprogrammet i fag- og yrkesdidaktikk forventes å ha oppnådd
følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap
- ha inngående kunnskap om relevante spørsmål innen fag- eller yrkesdidaktikk

-

kunne anvende kunnskap på nye områder innenfor det relevante fagområdet

Ferdigheter
- kunne analysere og forholde seg kritisk til fagstoff og informasjonskilder på det
relevante fagområdet
-

kunne planlegge, gjennomføre og formidle et selvstendig forskningsprosjekt under
veiledning og i tråd med god vitenskapelig og forskningsetisk praksis

Generell kompetanse
- kunne bidra til nytenkning og utvikling på sitt fagområde innenfor skole- og
utdanningsfeltet
Spesielt for studieretningen samfunnsfag:
- ha kunnskap om sentralt fagstoff fra ulike deler av samfunnsfagene i skolen og
samfunnet

-

ha kunnskap om didaktisk teori innenfor samfunnsfagene

-

kunne drøfte samfunnsfagenes begrunnelser, utvikling og status i skole og samfunn

-

kunne utvikle og formidle samfunnsfagene

Studiets oppbygning
Masterstudiet i samfunnsfagdidaktikk er på 120 sp, og normert til to år (fire semestre). Studenter
kan normalt ikke ta emner i studiets 2. år før emnene i 1. studieår er fullført og bestått.
Masteroppgaven blir ikke vurdert før alle øvrige studieemner er fullført og bestått.
Studiet består av følgende obligatoriske emner (inkludert masteroppgaven):


fire fellesemner, hvert på 7,5 sp (EDU3121, EDU3122, EDU3123 og LPY3006)



seks fagspesifikke emner á 7,5 sp (EDU3041, EDU3042, EDU3044, EDU3051,
EDU3063, og EDU3084)



masteroppgave på 45 sp (EDU3900)
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Studenter kan etter søknad til fakultetet få godkjent innpassing av relevante studieemner på
mastergradsnivå, som erstatning for ett eller flere studieemner i mastergraden. Emner som
inngår i opptaksgrunnlaget til master kan ikke samtidig inngå i mastergraden.
Undervisningen er samlingsbasert, og det vil normalt være 3-4 samlinger á 3-5 dager pr.
semester. I de fleste emner er undervisningen lagt opp slik at tilstedeværelse er nødvendig for
å få gjennomføre obligatoriske aktiviteter og/eller arbeidskrav.
Dersom det er færre enn fem undervisningsmeldte studenter i et emne kan det bli lagt opp til
alternative undervisningsformer.
Avtale om gjennomføring av masteroppgave

Hver masterstudent skal skrive under en masteravtale som blant annet regulerer
veiledningsforholdet. Masteroppgaveavtalen for 45-studiepoengsoppgave skal være levert og
signert innen 15. september i det tredje semesteret av masterstudiet.
Utvekslingsopphold

Det er anledning til å få godkjent studieopphold ved utenlandske universiteter eller høgskoler
som del av mastergradsutdanningen. Eventuelle emner studenten ønsker å ta i utlandet, må
passe inn i studiets helhet og forhåndsgodkjennes av fakultetet.
Modell av anbefalt løp for master i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon, studieretning
samfunnsfag

Semester
Akse
4. semester
(vår)
3. semester
(høst)

Emne (7,5 sp)
Forskningsmetode

Emne (7,5 sp)
Kritisk dannelse

Emne (7,5 sp)
Kulturforståelse

Emne (7,5 sp)
Medborgerskap

EDU3900 (30 av 45 sp påbegynt i studiets 3. semester)
EDU3900 (15 av 45 sp, fortsettes i
4. semester)

EDU3123

LPY3006

2. semester
(vår)

EDU3122

EDU3084

EDU3041

EDU3063

1. semester
(høst)

EDU3121

EDU3042

EDU3051

EDU3044
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Emneoversikt
Obligatoriske fellesemner

Emne
EDU3121
EDU3122
EDU3123

Tittel
Kvalitativ metode
Kvantitativ metode
Vitenskapsteori

Sp
7,5
7,5
7,5

Und.
Høst
Vår
Høst

Adg.
Åpent
Åpent
Åpent
Studierettskrav

Obl. FK
X
X
X
X
X
X

LPY3006

Selvvalgt teori

7,5

Høst

Sp
7,5

Und.
Vår

Adg.
Åpent

7,5

Høst

Åpent

X

X

7,5

Høst

Åpent

X

X

7,5

Høst

Åpent

X

X

7,5

Vår

Åpent

X

X

7,5

Vår
Høst/
Vår

Åpent
Studierettskrav

X

X

X

X

X

X

Obligatoriske fagspesifikke emner

Emne
EDU3041
EDU3042
EDU3044
EDU3051
EDU3063
EDU3084
EDU3900

Tittel
Identitet og fellesskap
Nøkkelbegreper for kritisk
samfunnsforståelse
Demokrati og medborgerskap
Historiebevissthet og
historiekultur
Internasjonalisering og
flerkultur
Digital kompetanse
Masteroppgave i
samfunnsfagdidaktikk

45

Obl. FK
X
X

Obl. = Emnet har obligatorisk aktivitet som må være bestått for å få gå opp til eksamen.
FK = Emnet har forkunnskapskrav.
Sjekk emnebeskrivelsen for nærmere informasjon: www.ntnu.no/studier/emner/
Emner med studierettskrav er forbeholdt studenter som er tatt opp til masterprogrammet i samfunnsfagdidaktikk.

Overgangsordninger
Se felleskapittel for masterprogrammet for overgangsordning og studiepoengsreduksjoner
knyttet til emner som er felles for alle studieretninger. Studenter tatt opp til studiet høsten 2015
som er forsinket i sin progresjon, må følge overgangsordninger for disse felles emnene for å
fullføre studiet. Kontakt Program for lærerutdanning.
For studenter tatt opp i studieåret 2010/2011 eller tidligere, består utdanningen av de
obligatoriske emnene EDU3040, EDU3041 og EDU3051 + 22,5 sp (tre emner) av de valgbare
emnene EDU3042, EDU3043, EDU3055, EDU3056 og EDU3057, EDU3063 og EDU3064.
Valgbare emner fra tidligere studieplaner kan også inngå i de 22,5 sp forutsatt at de ikke
overlapper faglig med de obligatoriske emnene EDU3040, EDU3041 og EDU3051.
Masteroppgaven og de tre emnene som er felles for alle studieretningene; EDU3110, EDU3111
og EDU3103, eller etter gammel plan: EDU3101, EDU3102 og EDU3103, og kommer i tillegg.
Studenter tatt opp til studiet høsten 2014 eller tidligere og som ikke følger eller så langt ikke
har fulgt normal studieprogresjon, må følge overgangsordninger for å fullføre studiet. Kontakt
Program for lærerutdanning.
Alle må ha EDU3042, EDU3044(/eller EDU3040) og EDU3051 i tillegg til tre metodeemner.
Graden kan forøvrig inneholde en valgfri kombinasjon av fagspesifikke emner fra gammel og
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ny ordning så lenge det ikke er faglig overlapp mellom emnene. Graden kan også inneholde
LPY3006.Studenter som ikke har tatt EDU3043, tar i stedet LPY3006 Selvvalgt teori.
Faglig overlapp/studiepoengsreduksjon

Emne
EDU3002
EDU3002
EDU3001
EDU3101
EDU3101
EDU3102
EDU3102
EDU3040 (10/11 planen)

Emne
EDU3050
EDU3055
EDU3053
EDU3110
EDU3111
EDU3110
EDU3111
EDU3044

Studiepoengreduksjon
7,5 sp
7,5 sp
7,5 sp
3,7 sp
3,7 sp
3,7 sp
3,7 sp
7,5 sp
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MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON –
STUDIERETNING YRKESFAG
Kort om studieretningen
Master i yrkesdidaktikk er særlig rettet mot yrkesfaglærere, instruktører, faglige ledere og andre
som arbeider med fag-/yrkesopplæring og kompetanseutvikling i skole, bedrift og offentlig
virksomhet. Studiet legger stor vekt på praksis og på utvikling av og refleksjon over egen
yrkespraksis. Studiet er basert på den enkelte students opprinnelige fag-/yrkeskompetanse og
bransjens/virksomhetens kompetansebehov og utvikling.
Master i yrkesdidaktikk tar sikte på å styrke studentenes kunnskap og innsikt, og dermed gi et
godt grunnlag for å lede arbeid med kompetanseutvikling og fagutvikling i tråd med en
bærekraftig samfunnsutvikling. Studiet kvalifiserer for videre spesialisering, som for eksempel
forskerutdanning (doktorgrad) på det yrkesdidaktiske feltet og studier knyttet til yrkesfaglig
fordypning. Studiet kvalifiserer også for faglig og/eller administrativ ledelse av forsknings- og
utviklingsarbeid.
Målgruppe for studiet er personer som arbeider med yrkesrettet læring og utvikling i skole og
arbeidsliv:


yrkesfaglærere, veiledere, skoleledere og andre med ansvar for yrkesopplæring og
yrkespedagogisk og yrkesdidaktisk utvikling i videregående opplæring, yrkesfag



ledere, veiledere, instruktører, fagarbeidere og andre med ansvar eller interesse for
fagopplæring, kompetanseutvikling, fagutvikling og verdiskaping i arbeidslivet



utdanningskonsulenter, ledere og andre med ansvar eller interesse for fagopplæring,
kompetanseutvikling, fagutvikling, og kvalitetssikring i offentlig virksomhet

Opptakskrav
 Yrkesfaglærerutdanning (bachelor),
eller


yrkesfaglærer med følgende bakgrunn: Fagbrev + 4 års praksis i faget + 2 års
yrkesteoretisk utdanning + PPU med yrkesdidaktikk,

eller


annen relevant 3-årig yrkes- eller profesjonsrettet bachelorutdanning, eller annet
yrkes- eller profesjonsrettet utdanningsløp tilsvarende bachelornivå + PPU med
yrkesdidaktikk eller minst 60 studiepoeng pedagogikk, enten som del av
utdanningsløp som nevnt ovenfor, eller som tillegg.

De som om ikke har formell studiepoenggivende utdanning tilsvarende opptakskravene kan
søke SVT-fakultetet om å få godkjent deler av opptaksgrunnlaget med grunnlag i
realkompetanse.
Ved opptak til masterprogrammet i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon er det innført
karaktergrense: Alle som tas opp må ha minst en veid gjennomsnittskarakter på C (eller
tilsvarende) i fordypningen (eller annet opptaksgrunnlag).
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Alle søkere som har en veid gjennomsnittskarakter på B eller tilsvarende i opptaksgrunnlaget
er garantert å få tilbud om plass på masterprogrammet. Det presiseres at denne B-garantien
vurderes fra år til år. For senere opptak henvises det til informasjon på www.ntnu.no/opptak.
Opptak til enkeltemner
Emnene i yrkesfag, med unntak av masteroppgaven, selvvalgt teori og Akademisk skriving og
skriving og læring, er åpne for alle studenter som har en aktiv studierett ved NTNU og som
fyller eventuelle forkunnskapskrav. Undervisnings- og vurderingsmelding til enkeltemner
gjøres via Studentweb. Dersom emnene skal inngå i andre studieprogram ved NTNU, for
eksempel som valgfrie emner i en bachelorgrad, må dette avklares med det fakultetet som eier
studieprogrammet som emnene skal brukes i.
Læringsmål for studieretning yrkesfag
En student som har fullført masterprogrammet i fag- og yrkesdidaktikk forventes å ha
oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap
- ha inngående kunnskap om relevante spørsmål innen fag- eller yrkesdidaktikk

-

kunne anvende kunnskap på nye områder innenfor det relevante fagområdet

Ferdigheter
- kunne analysere og forholde seg kritisk til fagstoff og informasjonskilder på det
relevante fagområdet

-

kunne planlegge, gjennomføre og formidle et selvstendig forskningsprosjekt under
veiledning og i tråd med god vitenskapelig og forskningsetisk praksis

Generell kompetanse
- kunne bidra til nytenkning og utvikling på sitt fagområde innenfor skole- og
utdanningsfeltet
Spesielt for studieretningen yrkesfag:
- ha kunnskap om politiske og historiske perspektiver på
skolens/bedriftens/virksomhetens opplæringsansvar i et demokratisk samfunn

-

ha kunnskap om pedagogikk/yrkespedagogikk og didaktikk/yrkesdidaktikk

-

ha kunnskap om utvikling og profesjonell yrkesutøvelse av opplæringsansvar i
skole/bedrift/virksomhet og samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder

-

kunne analysere praksis og se mulighet for endring og utvikling

-

kunne planlegge, gjennomføre, analysere og formidle forskningsstudier

-

kunne lede og legge til rette for læringsprosesser

-

kunne gjennomføre studier som angår lærerprofesjon/opplæringsprofesjon og
yrkesutøvelse

-

kunne bidra til utvikling av organisasjonens yrkesfaglige, yrkesdidaktiske virksomhet
og bærekraftige fagutvikling
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Studiets oppbygning
Masterstudiet i yrkesdidaktikk er på 120 sp og normert til to år / fire semester. Studenter kan
normalt ikke ta emner i studiets 2. år før emnene i 1. studieår er fullført og bestått. Eksamen i
masteroppgaveemnet kan ikke avlegges før alle øvrige studieemner er fullført og bestått.
Studiet består av følgende obligatoriske emner:


fire fellesemner, hvert på 7,5 sp (EDU3121, EDU3122, EDU3123 og LPY3006)



to fagspesifikke emner á 15 sp (EDU3216 og EDU3218)



ett fagspesifikt emne på 7,5 sp (EDU3219)



ett skriveemne på 7,5 sp (EDU3087)



masteroppgave på 45 sp (EDU3920)

Studenter kan etter søknad få godkjent innpassing av emner på mastergradsnivå som erstatning
for ett eller flere studieemner i mastergraden. Emner som inngår i opptaksgrunnlaget til master
kan ikke samtidig inngå i mastergraden.
Avtale om gjennomføring av masteroppgave

Hver masterstudent skal skrive under en masteravtale som blant annet regulerer
veiledningsforholdet. Masteroppgaveavtalen for 45-studiepoengsoppgave skal være levert og
signert innen 15. september i det tredje semesteret av masterstudiet.
Organisering

Masterprogrammet er samlingsbasert, slik at studentene på studiet har mulighet til å være i
arbeid samtidig som de gjennomfører studiet. Flere av emnene legger opp til aktivitet som
knytter teori og praksis naturlig sammen.
Undervisningen er samlingsbasert, og det vil normalt være 3-4 samlinger á 3-5 dager pr.
semester. I de fleste emner er undervisningen lagt opp slik at tilstedeværelse er nødvendig for
å få gjennomføre obligatoriske aktiviteter og/eller arbeidskrav.
Dersom det er færre enn fem undervisningsmeldte studenter i et emne kan det bli lagt opp til
alternative undervisningsformer.
Modell av anbefalt løp for master i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon, studieretning
yrkesfag

Semester
4. semester
(vår)
3. semester
(høst)

Emne 7,5 sp

Emne 7,5 sp

Emne 7,5 sp

Emne 7,5 sp

EDU3920 (påbegynt med 15 sp i 3. semester)
EDU3123

LPY3006

EDU3920 (15 første av 45 sp)

2. semester
(vår)

EDU3122

EDU3219

EDU3218

1. semester
(høst)

EDU3121

EDU3087

EDU3216
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Emneoversikt
Obligatoriske fellesemner

Kode
EDU3121
EDU3122
EDU3123

Tittel
Kvalitativ metode
Kvantitativ metode
Vitenskapsteori

Sp
7,5
7,5
7,5

Und.
Høst
Vår
Høst

Adg.
Åpent
Åpent
Åpent
Studierettskrav

Obl. FK
X
X
X
X
X
X

LPY3006

Selvvalgt teori

7,5

Høst

Sp

Und.

Adg.

Obl. FK

15

Høst

Åpent

X

X

15

Vår

Åpent

X

X

7,5

Vår

Åpent

X

X

7,5

Høst

X

X

45

Høst/Vå
r

X

X

X

X

Obligatoriske fagspesifikke emner

Kode
EDU3216
EDU3218
EDU3219
EDU3087
EDU3920

Tittel
Dokumentasjon av yrkesfaglig
og yrkesdidaktisk arbeid
Yrkesdidaktisk arbeid og
ledelse i et organisasjons- og
samfunnsperspektiv
Yrkesdidaktisk forskning og
teori
Akademisk skriving og
skriving og læring
Masteroppgave i
yrkesdidaktikk

Studierettskrav
Studierettskrav

Obl. = Emnet har obligatorisk aktivitet som må være bestått for å få gå opp til eksamen.
FK = Emnet har forkunnskapskrav.
Sjekk emnebeskrivelsen for nærmere informasjon: www.ntnu.no/studier/emner/
Emner med studierettskrav er forbeholdt studenter som er tatt opp til masterstudiet i yrkesdidaktikk.

Overgangsordninger
Se felleskapittel for masterprogrammet for overgangsordning og studiepoengsreduksjoner
knyttet til emner som er felles for alle studieretninger. Studenter tatt opp til studiet høsten 2015
som er forsinket i sin progresjon, må følge overgangsordninger for disse felles emnene for å
fullføre studiet. Kontakt Program for lærerutdanning.
Emnene EDU3210 (7,5 sp) og EDU3211 (7,5 sp) ble fra og med studieåret 2013/2014 erstattet
av emnet EDU3216 (15 sp). Det nye emnet og de to emnene som legges ned har overlappende
faglig innhold. Det samme gjelder EDU3212 (7,5 sp) og EDU3215 (7,5 sp), som er erstattet
med EDU3217 (15 sp). EDU3213 (7,5 sp) og EDU3214 (7,5 sp) er erstattet med EDU3218 (15
sp). Studenter som har fullført / deltatt på undervisning i kun ett av emnene som er slått sammen,
må kontakte Program for lærerutdanning for informasjon. EDU3217 ble lagt ned fra høsten
2015.
Studenter tatt opp til studiet høsten 2014 eller tidligere og som ikke følger eller så langt ikke
har fulgt normal studieprogresjon, må følge overgangsordninger for å fullføre studiet. Kontakt
Program for lærerutdanning.
Studenter som ikke har tatt EDU3217 tar isteden EDU3087 og EDU3219.
Studenter som ikke har tatt EDU3086 tar isteden LPY3006.
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Graden kan ikke inneholde både EDU3086 og EDU3087.
Faglig overlapp/studiepoengsreduksjon

Emne
EDU3216
EDU3216
EDU3217
EDU3217
EDU3218
EDU3218

Emne
EDU3210
EDU3211
EDU3212
EDU3215
EDU3213
EDU3214

Studiepoengreduksjon
7,5 sp
7,5 sp
7,5 sp
7,5 sp
7,5 sp
7,5 sp
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MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON 
STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING
Kort om studieretningen
Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering med utdanning, skole og mennesker i sentrum. Stadige
forandringer i vilkårene for læreryrket stiller krav til aktørene i undervisning og sammenhengen
denne foregår i. Studiet er forankret i samfunnsmessige forutsetninger for livet omkring skolen,
og undersøker aktuelle utfordringer. Demokrati som styringsform og livsform blir en sentral
referanse i studiet.
Målet med studiet er å styrke deltakernes vitenskapelige kunnskap og analytiske ferdigheter.
Videre å gi innsikt i individuelle, sosiale, institusjonelle og politiske vilkår for læreryrket, og
derigjennom skape forutsetninger for å utforske lærerens handlingsrom.
Studiet organiseres i form av forelesninger, seminarer og øvinger, og forutsetter et selvstendig og
kreativt arbeid av den enkelte.
Yrkesmuligheter

Studiet kvalifiserer til lærerarbeid med vekt på utvikling i skolens 8.-13. trinn og på høyskoler,
samt forskning og videre doktorgradsutdanning. Studiet gir studentene kompetanse til spesifikt å
kunne veilede lærerstudenter knyttet til praksis i skolen, samt kompetanse til å kunne være
pådrivere, støttespillere og ledere for utviklingsprosjekter.
Opptakskrav
Studieretningen har som opptakskrav
-

bachelorgrad og praktisk-pedagogisk utdanning

eller
-

fullført allmenn-/grunnskolelærerutdanning

eller
-

annen 3-årig lærerutdanning (180 studiepoeng).

Alle som tas opp må minst ha en veid gjennomsnittskarakter på C (eller tilsvarende) i
opptaksgrunnlaget. Alle søkere som har en veid gjennomsnittskarakter på minst B eller
tilsvarende i opptaksgrunnlaget, er garantert å få tilbud om plass på masterprogrammet. Det
presiseres at denne B-garantien vurderes fra år til år. For senere opptak henvises det til
informasjon på www.ntnu.no/opptak.
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Opptak til enkeltemner
Undervisnings- og vurderingsmelding til enkeltemner gjøres via Studentweb. Dersom emnene skal
inngå i andre studieprogram ved NTNU, for eksempel som valgfrie emner i en bachelorgrad, må
dette avklares med det fakultetet som eier studieprogrammet som emnene skal brukes i. Emner
med studierettskrav er forbeholdt studenter med opptak til studieretningen. Læringsmål for
studieretning lærerprofesjon, utviklingsarbeid og veiledning.
En student som har fullført masterprogrammet i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon forventes
å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap
 ha inngående kunnskap om relevante spørsmål innen fag- eller yrkesdidaktikk



kunne anvende kunnskap på nye områder innenfor det relevante fagområdet

Ferdigheter
 kunne analysere og forholde seg kritisk til fagstoff og informasjonskilder på det relevante
fagområdet



kunne planlegge, gjennomføre og formidle et selvstendig forskningsprosjekt under
veiledning og i tråd med god vitenskapelig og forskningsetisk praksis

Generell kompetanse
 kunne bidra til nytenkning og utvikling på sitt fagområde innenfor skole- og
utdanningsfeltet

Spesielt for studieretningen lærerprofesjon, utviklingsarbeid og veiledning:
Kunnskap

Studenten har kunnskap om


samfunnsmessige forutsetninger for livet omkring skolen



allmenn pedagogikk, didaktikk, læring og sosialisering



lærerens profesjonelle yrkesutøvelse, dens grunnlag og historiske utvikling



vitenskapsteori og vitenskapelig forskning



utviklingsarbeid
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Ferdigheter

Studenten kan


tilegne seg, bearbeide og presentere forskningsbaserte og teoretiske tekster



planlegge, gjennomføre, analysere og formidle egen forskning



analysere pedagogisk virksomhet og se muligheter for endring og utvikling



veilede kolleger i utviklingsarbeid

Generell kompetanse

Studentene har generell kompetanse i


forskning



forsknings- og utviklingsarbeid (FoU)



hvordan kollegabasert veiledning bidrar til utvikling av læreres profesjonelle kompetanse



pedagogisk utviklingsarbeid som kan sikre autonomi i yrkesutøvelsen

Studiets oppbygning
Masterstudiet i lærerprofesjon, utviklingsarbeid og veiledning er på 120 sp og normert til to år (fire
semestre).
Studiet består av følgende obligatoriske emner:


fire fellesemner, hvert på 7,5 sp (EDU3121, EDU3122, EDU3123 og LPY3006)



tre fagspesifikke emner á 7,5 sp (LPY3002, LPY3003 og LPY3005)



ett fellesemne á 15 sp (EDU3218)



ett skriveemne på 7,5 sp (EDU3087)



masteroppgave på 45 sp (LPY3910)

Undervisningen er samlingsbasert, og det vil normalt være 3-4 samlinger á 3-5 dager pr. semester.
I de fleste emner er undervisningen lagt opp slik at tilstedeværelse er nødvendig for å få
gjennomføre obligatoriske aktiviteter og/eller arbeidskrav. Obligatoriske innleveringer og
presentasjoner skal være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen. Eksamen i
masteroppgaveemnet kan først avlegges når alle øvrige studieemner er fullført og bestått.
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Modell av anbefalt løp for master i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon, studieretning
lærerprofesjon, utviklingsarbeid og veiledning

Semester
4. semester
(vår)
3. semester
(høst)
2. semester
(vår)
1. semester
(høst)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

LPY3910 (30 av 45 sp, emnet er påbegynt i studiets 3. semester)
EDU3123

LPY3006

LPY3910
(15 av 45 sp, fortsettes i 4. semester)

EDU3122

LPY3005

EDU3218

EDU3121

EDU3087

LPY3002

LPY3003

Avtale om gjennomføring av masteroppgave

Hver masterstudent skal skrive under en masteravtale som blant annet regulerer
veiledningsforholdet. Masteroppgaveavtalen for 45-studiepoengsoppgave skal være levert og
signert innen 15. september i det tredje semesteret av masterstudiet.
Utvekslingsopphold

Det er anledning til å få godkjent studieopphold ved utenlandske universiteter eller høyskoler som
del av mastergradsutdanningen. Eventuelle emner studenten ønsker å ta i utlandet, må passe inn i
studiets helhet og forhåndsgodkjennes av fakultetet.
Emneoversikt
Studiet består av følgende obligatoriske emner (120 sp):
Kode

Tittel

Sp

Und.

Adg.

Obl.

FK

EDU3121
EDU3122
EDU3123

7,5
7,5
7,5

Høst
Vår
Høst

Åpent
Åpent
Åpent

X
X
X

X
X
X

7,5

Høst

Åpent

X

X

LPY3003

Kvalitativ metode
Kvantitativ metode
Vitenskapsteori
Allmenn didaktikk og
veiledning
Læring og sosialisering

7,5

Høst

Åpent

X

X

LPY3005

Prosjektdesign

7,5

Vår

X

X

LPY3006

Selvvalgt teori

7,5

Høst

X

X

45

H/V

Studierettskrav

X

X

7,5

Høst

Studierettskrav

X

X

LPY3002

LPY3910
EDU3087

Masteroppgave i
lærerprofesjon, veiledning og
skoleutvikling
Akademisk skriving og
skriving og læring

Studierettskrav
Studierettskrav
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Kode

Tittel

Sp

Und.

Adg.

Obl.

FK

EDU3218

Yrkesdidaktisk arbeid og
ledelse i et organisasjons- og
samfunnsperspektiv

15

Vår

Åpent

X

X

Obl. = Emnet har obligatorisk aktivitet som må være bestått for å få gå opp til eksamen.
FK = Emnet har forkunnskapskrav.
Sjekk emnebeskrivelsen for nærmere informasjon: www.ntnu.no/studier/emner/
Emner med studierettskrav er forbeholdt studenter som er tatt opp til studieretning lærerprofesjon, veiledning og
skoleutvikling.

Studenter kan etter søknad få innpasset relevante emner på mastergradsnivå som erstatning for ett
eller flere emner i mastergraden. Emner som inngår i opptaksgrunnlaget til master kan ikke
samtidig inngå i mastergraden.
Dersom det møter mindre enn 5 studenter til undervisning i et emne med LPY-kode, kan hele eller
deler av undervisningen bli gjennomført på alternativ måte (for eksempel veiledet selvstudium).
Overgangsordninger
Studieprogrammet Master i lærerprofesjon og yrkesutøvelse legges ned som selvstendig program
fra studieåret 2015/2016, og går i stedet inn som en egen studieretning i masterprogrammet i fagog yrkesdidaktikk og lærerprofesjon. Studenter som er tatt opp i henhold til studieplan for
masterprogrammet i lærerprofesjon og yrkesutøvelse 2012/2013, 2013/2014 eller 2014/2015, som
blir forsinket i sin studieprogresjon, må ta kontakt med Program for lærerutdanning for å avtale
overgangsordning.
Studenter som ikke har tatt LPY3000, tar i stedet EDU3121 Kvalitativ metode.
Studenter som ikke har tatt LPY3001, tar i stedet EDU3122 Kvantitativ metode.
Studenter som ikke har tatt LPY3004, tar i stedet EDU3123 Vitenskapsteori.
Graden kan ikke inneholde både EDU3086 og EDU3087
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FINANSIELL ØKONOMI
Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for
samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 14.12.2015.

Studietilbud


MASTERPROGRAM I FINANSIELL ØKONOMI



EMNER I FINANSIELL ØKONOMI

MASTERPROGRAM I FINANSIELL ØKONOMI
Kort om finansiell økonomi
Finansiell økonomi er studiet av kapitalmarkedenes funksjonsmåte og tilbud, etterspørsel og
verdsetting av finansielle aktiva (blant annet aksjer, obligasjoner og valuta). Mastergraden i
finansiell økonomi gir et unikt overblikk over og helhetsperspektiv på kapitalmarkedenes
funksjonsmåte. I forhold til andre deler av samfunnsøkonomien har aktørenes tilpasning over tid
og/eller ved usikkerhet en mer sentral rolle. Gjennom masterstudiet i finansiell økonomi skal
studenten tilegne seg videregående kunnskap om disse temaene. Finansiell økonomi er i høy grad
et empirisk fagområde. Masterstudiet er kjennetegnet ved at det gir en grundig opplæring i bruk
av kvantitative (økonometriske) metoder som anvendes til empiriske analyser av finansmarkedene.
Masterstudiet i finansiell økonomi gis i samarbeid mellom Institutt for samfunnsøkonomi (ISØ),
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT) og Handelshøyskolen i Trondheim
(HHiT). Institutt for samfunnsøkonomi er faglig og administrativt ansvarlig for masterstudiet.
Yrkesmuligheter

Spesialister i finansiell økonomi er ettertraktet arbeidskraft i næringslivet. Det er også stor
etterspørsel etter denne type kompetanse fra offentlig sektor. Masterstudiet i finansiell økonomi
kvalifiserer særlig for analyseoppgaver innen finansnæringen, i større produksjonsbedrifter og hos
finansielle tilsynsmyndigheter. Kandidater fra studiet jobber også med ledelse og styring av
bedrifter og organisasjoner. Masterstudiet i finansiell økonomi er også opptaksgrunnlag til Ph.d.utdanning i finans og samfunnsøkonomi.
Ph.d.-utdanning

Med en master i finansiell økonomi med gjennomsnittskarakter på minst B kan du søke opptak til
Ph.d.-programmet i samfunnsøkonomi. Masterprogrammet i finansiell økonomi kan, i særskilte
tilfeller og etter faglig vurdering, kvalifisere for opptak til andre Ph.d.-program.
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Opptakskrav
Opptak til masterstudiet skjer kun hvert høstsemester. For å være kvalifisert for masterstudiet kreves:


fullført bachelorgrad, enten:
a) bachelor i samfunnsøkonomi med fordypning på 90 sp
b) bachelor i politisk økonomi
c) økonomisk-administrativ utdanning med en fordypning i samfunnsøkonomi eller
finansiering/investering på 90 studiepoeng (inklusive matematikk og statistikk).
d) annen tilsvarende utdanning.



gjennomsnittskarakter på minst C eller tilsvarende i
a) bachelorfordypningen i samfunnsøkonomi i en universitetsutdanning
b) alle SØK-, POL og SOS-emner i en bachelor i politisk økonomi fra NTNU
c) hele bachelorgraden for eksterne søkere

Master i finansiell økonomi har mange søkere og en gjennomsnittskarakter på C er derfor ingen
garanti for opptak.
Læringsmål for masterprogrammet i finansiell økonomi
En student som har fullført masterstudiet i finansiell økonomi forventes å ha oppnådd følgende
læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap
 ha god forståelse for hvordan ulike finansielle forhold påvirker foretak og samfunnet



kunne vurdere hvilke økonomiske teorier og empiriske metoder som er egnet til å
analysere ulike finansielle problemstillinger



ha god oversikt over fagområdet finansiell økonomi

Ferdigheter
 kunne anvende relevante forskningsresultater til å ta bedre finansielle beslutninger i
private og offentlige foretak



kunne bruke økonomisk teori og empiriske analyser til å analysere nye finansielle
problemstillinger



kunne analysere og formidle den økonomiske realiteten i finansielle problemstillinger til
personer med en annen faglig bakgrunn
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Generell kompetanse
 kunne arbeide godt sammen med fagpersoner i finansiell økonomi



kunne arbeide godt sammen med personer som har en annen faglig bakgrunn enn dem
selv



kunne gjennomføre økonomiske analyser som holder et høyt faglig nivå

Studiets oppbygning
Modell av anbefalt studieløp for masterprogrammet i finansiell økonomi

Semester
4. semester
(vår)
3. semester
(høst)
2. semester
(vår)
1. semester
(høst)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

FIN3900
FIN3006

FIN3005

Valgemne

SØK3001

IF440

Eksperter i Team

SØK3004

TIØ4145

IF400

Radene i tabellen angir hvilke emner som ligger kollisjonsfritt på timeplanen i de ulike semestrene.
Hjelpemidler til eksamen

På eksamen i alle SØK og FIN-masteremner ved Institutt for samfunnsøkonomi tillates bruk av
kalkulatoren Citizen SR-270X, Casio fx-82ES PLUS, Citizen SR-270X College eller Hewlett
Packard HP30S og følgende formelsamling: Knut Sydsæter, Arne Strøm og Peter Berck (2006):
Matematisk formelsamling for økonomer, 4. utgave, Gyldendal akademisk. I enkelte emner er det
tillatt med ytterligere hjelpemidler til eksamen, dette er spesifisert i den enkelte emnebeskrivelse.
Tverrfaglig obligatorisk fellesemne i mastergraden

Eksperter i team (EiT) er et emne på 7,5 studiepoeng som er felles for alle som tar mastergrad ved
NTNU. Eksperter i team skal tas som intensiv landsby i dette masterprogrammet. For å ta Eksperter
i Team må du søke undervisningsopptak via Studweb. Se nærmere beskrivelse av Eksperter i team
i eget avsnitt i studiehåndboken og på www.ntnu.no/eit.
Utvekslingsopphold

Det er mulig for studenten å ta et utenlandsopphold i løpet av studiet, fortrinnsvis i enten 2. eller
3. semester. Fagene studenten tar i utlandet må være forhåndsgodkjent og passe inn i
utdanningsplanen til studenten.
Deltidsstudium

Studiet kan tas som deltidsstudium etter avtale med SVT-fakultetet.
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Emneoversikt
Obligatoriske emner

Kode
SØK3001

FIN3005
FIN3006

Tittel
Økonometri I
Videregående matematisk
analyse
Makrofinans
Anvendt tidsserieøkonometri

Sp
15

Und.
Vår

Adg.
Åpent

Obl.
X

15

Høst

Åpent

X

7,5
15

Høst
Høst

X
X

Finansielle instrumenter

7,5

Høst

IF440

Kapitalmarkeder og usikkerhet

7,5

Vår

TIØ4145

Finansstyring for foretak

7,5

Høst

FIN3900

Masteroppgave

30

Høst/
vår

EiT

Eksperter i team

7,5

Vår

Åpent
Åpent
Studierettskrav
Studierettskrav
Studierettskrav
Studierettskrav
Adgangsbegrensning

IF400

Sp

Und.

Adg.

7,5

Høst

Etter avtale

7,5
7,5
7,5
7,5

Høst
Høst
Høst
Høst

Etter avtale
Etter avtale

7,5

Høst

7,5

Vår

SØK3005
SØK3514
SØK3515

Tittel
Verdsettelse og
lønnsomhetsmålinger
Interest Income Securities
Risikostyring og empirisk finans
Operasjonsanalyse GK
Strategisk ledelse
Empiriske og kvantitative
metoder i finans,
fordypningsemne
Produksjons- og
nettverksøkonomi
Informasjons- og markedsteori
Anvendt økonometri
Mikro- og paneldataøkonometri

7,5
15
15

SØK3517

Åpen makroøkonomi

15

Vår
H17
H16
Høst/
vår 1)

SØK3004

Valgbare emner

Kode
BOKO4030
BFIN4012
BFIN5012
TIØ4120
TIØ4265
TIØ4557
TIØ4285

Obl. = Emnet har obligatorisk aktivitet som må være bestått for å få gå opp til eksamen.
FK = Emnet har forkunnskapskrav.
Sjekk emnebeskrivelsen for nærmere informasjon: www.ntnu.no/studier/emner/

X
X
X

FK
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1)

Emnet undervises ikke hvert studieår. Se kapittelet om master i samfunnsøkonomi for mer informasjon.

SØK- og FIN-emner tilbys av og undervises ved Institutt for samfunnsøkonomi (ISØ, campus
Dragvoll), TIØ-emner ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT, campus
Gløshaugen) og IF-emner ved Handelshøyskolen i Trondheim (i Elgeseter gate).
Listen ovenfor viser aktuelle valgemner. Andre kurs kan brukes som valgemner etter godkjenning
fra
Institutt
for
samfunnsøkonomi.
Se
også
våre
nettsider:
http://www.ntnu.no/studier/mfinok/valgemner.
Faglig overlapp/ studiepoengsreduksjon
Emne
Emne
Sp
FIN3005
FIN3001
7,5
FIN3006
FIN3003
7,5
FIN3006
FIN3004
7,5
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FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN
Vedtatt i Styret ved NTNU 10.01.2007, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap
og teknologiledelse senest 10.02.2015.

Studietilbud


MASTERPROGRAM I FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN



EMNER I FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN

MASTERPROGRAM I FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN
Kort om funksjonshemming og samfunn
Funksjonshemming og samfunn er et bredt, sammensatt og tverrfaglig felt. Studiet har en spissing
mot en samfunnsvitenskapelig profil, mens spørsmål av medisinsk, behandlende eller terapeutisk
art faller utenfor. Studiet handler om de konsekvenser funksjonsnedsettelser har i hverdagen, og
hvordan samfunnsskapte barrierer virker funksjonshemmende. Det legges vekt på å presentere
ulike perspektiv og forståelser av funksjonshemming, men en bygger likevel i all hovedsak på et
relasjonelt eller miljørelativt syn. Det vil si at funksjonshemming ses som et samspill mellom
individet og dets omgivelser. Utfordringen er å forstå dette samspillet slik at en gjennom endring
av omgivelser i bred mening kan gjøre samfunnet mindre funksjonshemmende.
Det trekkes veksler på en lang rekke samfunnsvitenskapelige fag, blant annet sosiologi, psykologi,
sosialt arbeid og pedagogikk. Også innenfor et samfunnsvitenskapelig perspektiv framstår derfor
feltet som tverrfaglig og flerfaglig. Den praktiske forskningen retter blikket mot for eksempel
levekår, utstøting, praktiske erfaringer med tjenesteapparatet, konsekvenser av politiske reformer,
barrierer mot deltakelse, nye politiske trender (f. eks universell utforming og antidiskrimineringslover), praksis og hverdagsliv i skoler og barnehager med mer.
Yrkesmuligheter

Masterstudiet kan kvalifisere for stillinger innenfor undervisning og forskning, faglig
utredningsarbeid og fagutvikling, stillinger i offentlig administrasjon og planlegging, og stillinger
innen veiledning og konsultasjon f.eks. innen statlige og regionale kompetansesentra.
Masterstudiet kan også kvalifisere for opptak til doktorgradsutdanning.
Master i funksjonshemming og samfunn er et tilbud til de som har fullført en bachelorutdanning
eller tilsvarende, og som ønsker videre kvalifisering innenfor samfunnsvitenskapelige
tilnærminger til funksjonshemming.
Ph.d.-grad

Masterprogrammet i funksjonshemming og samfunn kan kvalifisere for opptak til Ph.d.-program
ved NTNU. Informasjon om opptak til Ph.d. finnes i doktorgradsreglementet ved NTNU:
www.ntnu.no/forskning/doktorgrad/reglement.
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Opptakskrav
Opptakskrav til programmet er fullført 3-årig helse- eller sosialfaglig eller pedagogisk
høgskoleutdanning (f.eks. sykepleie, ergoterapi, vernepleie, fysioterapi, sosionom,
barnevernspedagog, spesialpedagog, eller tolk for døve, døvblinde og døvblitte), eller en
samfunnsvitenskapelig bachelorgrad (eller tilsvarende). Personer med annen cand. mag. eller
bachelorgrad kan tas opp etter en individuell vurdering, men må i så fall dokumentere minimum
to års relevant yrkeserfaring.
Ved opptak til masterprogram ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse er det
innført karaktergrense. Alle som tas opp, må minst ha en gjennomsnittskarakter på C (eller
tilsvarende). Alle søkere med en veid gjennomsnittskarakter på minst B eller tilsvarende i
opptaksgrunnlaget, er garantert å få tilbud om plass på masterprogrammet. Mastergraden er
adgangsbegrenset og tar opp et begrenset antall studenter.
Læringsmål for masterprogrammet i funksjonshemming og samfunn
En student som har fullført masterprogrammet i funksjonshemming og samfunn forventes å ha
oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap
 ha inngående kjennskap til teorier innen feltet funksjonshemming og samfunn, samt en
bred oversikt over fagområdet og spesialisert innsikt i masteroppgavens tema



kunne anvende og kontekstualisere kunnskapen i et bredere samfunnsvitenskapelig
perspektiv, samt løfte fram nye problemstillinger innenfor funksjonshemming og samfunn



kunne analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagfeltets historie,
tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdighetsmål
 kunne analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor feltet og arbeide
selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning



kunne bruke relevante metoder for forskning selvstendig, herunder å gjennomføre et
selvstendig forsknings- eller utviklingsarbeid under veiledning og i tråd med gjeldende
forskningsetiske retningslinjer



kunne analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger og forholde
seg reflektert og kritisk til debatter innen fagfeltet, egen og andres forskning, samt ulike
andre informasjonskilder

Generell kompetanse
 kunne formidle et selvstendig arbeid og andre faglige problemstillinger/analyser



kunne kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor
fagområdet funksjonshemming og samfunn, både med spesialister og til allmennheten



kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre
avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter



kunne bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser
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Studiets oppbygning
Studiet strekker seg normalt over 2 år og består av:
Modell av anbefalt løp for masterstudiet i funksjonshemming og samfunn

Semester
4. semester
(vår)
3. semester
(høst)
2. semester
(vår)
1. semester
(høst)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

Valgfritt emne

Valgfritt emne

Valgfritt emne

Valgfritt emne

HLS3007

HLS3004

FUH3900
FUH3900
FUH3002

HLS3002
FUH3002

Eksperter i team er ikke obligatorisk i studieprogrammet studieåret 2016-2017.

Forskningsmetodiske emner

Dette er en obligatorisk del på 22,5 studiepoeng som består av de tre emnene HLS3002, HLS3004
og HLS3007. De obligatoriske emnene behandler forskningsmetode, vitenskapsteori og støtte til
arbeidet med masteroppgaven.
Teori og forskning om funksjonshemming

Dette er en obligatorisk del på 22,5 studiepoeng, se emnet FUH3002. Her behandles perspektiver
på funksjonshemming, politikk og politiske trender, hverdagsliv og funksjonshemmende forhold i
samfunnet, samt teorier om avvik, normalitet og sosiale problemer.
Valgfri del

I tillegg kommer en valgfri del på 30 studiepoeng. Disse kan tas innenfor ISHs portefølje av kurs,
relevante mastergradskurs på andre institutt ved NTNU eller på andre universitet – gjerne
utenlandske. En må søke godkjenning for kurs som ikke eksplisitt er nevnt i denne planen. Et
enkeltemne skal normalt ikke være på mer enn 15 studiepoeng. Inntil 15 av de 30 valgfrie
studiepoengene kan være FUH3501/3502 Veiledet selvvalgt studium I/II. Dette kan legges opp
som en spesialisering i forlengelse av FUH3001.
Avtale om gjennomføring av masteroppgave

Masteroppgaven og avsluttende prøve, FUH3900, er obligatorisk og utgjør 45 studiepoeng. Hver
masterstudent skal skrive under en masteroppgaveavtale som blant annet regulerer
veiledningsforhold
Utvekslingsopphold

Det er mulig å ta deler av utdanningen i utlandet. Studieplanen åpner for at dette kan skje i 3.
semester. Det er viktig at de emnene som tas ved et utenlandsk lærested passer inn i studiet for
øvrig. Disse må derfor forhåndsgodkjennes av fakultetet.
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Deltidsstudier
Det er mulig å ta masterstudiet i funksjonshemming og samfunn på deltid over fire år. Studenter
som ønsker deltidsstudium kan inngå avtale om dette etter at de er tatt opp på programmet.
Modell av anbefalt løp for masterstudiet i funksjonshemming og samfunn på deltid

Semester
8. semester
(vår)
7. semester
(høst)
6. semester
(vår)
5. semester
(høst)
4. semester
(vår)
3. semester
(høst)
2. semester
(vår)
1. semester
(høst)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)
FUH3900

Valgfritt emne
FUH3900
Valgfritt emne
HLS3002

Valgfritt emne

HLS3004

Valgfritt emne
FUH3002

FUH3002

HLS3007

Emneoversikt
Obligatoriske emner
Emne
Tittel

FUH3002

Funksjonshemming og samfunn 22,5

HLS3002 2)

Kvantitative metoder og
statistikk m/forkurs

7,5

Vår

HLS3004

Kvalitative metoder

7,5

Høst

7,5

Høst

Adg.
Studierettskrav
Studierettskrav
Studierettskrav
Studierettskrav

45

Høst og
vår

Studierettskrav

HLS3007 2)
FUH3900

Vitenskapsfilosofi,
forskningsetikk og
metoderefleksjon
Masteroppgave i
funksjonshemming og samfunn

Sp

Und.
Høst/
vår

Obl. FK
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Valgbare emner
Emne
Tittel

FUH3501

Veiledet selvvalgt studium I

7,5

FUH3504

Bioetikk og funksjonshemming
Kvalitative metoder – Praktisk
kunnskapsbygging og
evaluering
Helse- og sykdomssosiologi I
Helse- og sykdomssosiologi II
Forskning på helsefremming
Barn og velferd 1
Barndom – familie – barnevern
Innvandring, integrasjon,
mangfold I
Innvandring, integrasjon,
mangfold II
Psykisk helsearbeid

7,5

Und.
Høst/
vår
Vår

7,5

V

7,5
15
7,5
7,5
7,5

Høst
Høst
Vår
Vår
Høst
Vår

HLS3008 1)
HLS3506
HLS3507
HLS3508
HLS3509
SARB3500
SARB3511
SARB3512
SARB3513

Sp

7,5
15
7,5

Vår
Høst

Adg.
Studierettskrav
Åpent
Studierettskrav
Åpent
Åpent
Åpent
Åpent
Åpent

Obl. FK
X

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X

Åpent

X

Åpent

X

Åpent

X

Obl. = Emnet har obligatorisk aktivitet som må være bestått for å få gå opp til eksamen.
FK = Emnet har forkunnskapskrav.
Sjekk emnebeskrivelsen for nærmere informasjon: www.ntnu.no/studier/emner/
1)

Obligatorisk oppmøte på hele eller deler av undervisningen. Se emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne for
nærmere informasjon.

Studentene velger enten versjon I eller II av emner med samme tittel.
Merk: Undervisningen i de valgfrie emnene kan bli avlyst eller endret dersom det er færre enn 7
fagpåmeldte studenter eller færre enn 7 studenter som møter til undervisning. Det er likevel mulig
å gå opp til eksamen.
Forkunnskapskrav til de enkelte emner

Se emnebeskrivelsen. Ved behov for begrensninger av studenttallet, gis prioritet til
masterstudenter ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap (ISH).
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Overgangsordninger
Du har tatt i mastergraden
FUH3001
FUH3000
FUH3000 og SARB3002
FUH3000, SARB3002,
HLS3001 og HLS3006

Du mangler i mastergraden
HLS3002, HLS3004, HLS3007, FUH3900 og 22,5 sp
valgfrie emner
HLS3002, HLS3004, HLS3007, FUH3900 og 30 sp
valgfrie emner
HLS3002, HLS3004, HLS3007, FUH3900 og 22,5 sp
valgfrie emner
HLS3002, HLS3004, FUH3900 og 15 studiepoeng valgfrie
emner

Faglig overlapp/studiepoengsreduksjon
Emne
Emne
Sp
FUH3001
FUH3002
22,5
FUH3000
FUH3002
22,5
FUH3000
FUH3001
22,5 sp
SARB3002
FUH3001
5 sp
HLS3001
HLS3007
5 sp
HLS3006
HLS3007
5 sp

Dersom du har emnekombinasjoner som ikke kan leses ut av disse tabellene, vennligst kontakt
instituttet.
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GEOGRAFI
Vedtatt av Styret ved NTNU 08.10.2010, med endringer vedtatt av Fakultet for
samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 09.01.2015.

Studietilbud


ÅRSSTUDIUM I GEOGRAFI



BACHELORPROGRAM I GEOGRAFI



MASTERPROGRAM I GEOGRAFI



EMNER I GEOGRAFI

Kort om geografi
Geografi er studiet av mennesker, natur og samfunn i et romlig perspektiv. «Hvorfor er det slik
akkurat her?» er et grunnleggende spørsmål i faget. Det å kartlegge og forstå romlig variasjon er et
viktig faglig fokus. Dette innebærer analyse av geografiske mønstre og de strukturene og prosessene
som påvirker dem. Et annet viktig fokus er samspillet mellom mennesker og miljø. Geografer legger
vekt på å forstå hvordan miljøet påvirker menneskelig aktivitet, kultur og velferd, og hvordan
mennesket påvirker sitt miljø.
Undervisningen omfatter både samfunnsgeografiske og naturgeografiske emner. Sentrale tema i
samfunnsgeografi er globalisering, landskapsendring, miljøproblemer, klimatilpasning,
urbanisering, regional utvikling, migrasjon og fattigdom. Problemstillingene er knyttet til så vel
det lokale som det regionale og globale nivå, og til både rike og fattige land. Naturgeografi omfatter
kunnskap om landformer, vegetasjon og klima i ulike deler av verden og innsikt i hvordan vannet,
isen og vinden forandrer landskapet. Koblingen til samfunnsmessige konsekvenser av disse
prosessene er hele tiden sentral.
Geografer benytter både generelle kvantitative og kvalitative metoder, i tillegg til spesielle
geografiske metoder som kartografi, geografiske informasjonssystemer (GIS) og fjernanalyse.
Faget har en sterk feltarbeidstradisjon.
Geografi er et bredt orientert fag som egner seg godt i kombinasjon med både naturvitenskapelige,
humanistiske og/eller andre samfunnsvitenskapelige fag. Et hovedmål med studiet er å utvikle
studentenes evne til å oppfatte sammenhenger og se menneskelig virksomhet og naturmiljø i et
helhetsperspektiv. Faget kvalifiserer for stillinger innenfor undervisning, forskning, offentlig
forvaltning og planlegging, privat næringsliv og konsulentvirksomhet, interesseorganisasjoner og
bistandsarbeid
.
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ÅRSSTUDIUM I GEOGRAFI
Emnene GEOG1000, GEOG1001, GEOG1003, GEOG1004, GEOG1005 og GEOG1007
tilsvarer 60 sp og utgjør årsstudium i geografi. Dette har tradisjonelt gitt formell
undervisningskompetanse i geografi.
Modell av årsstudiet i geografi

Semester

Emne (7,5 sp)

2. semester (vår)

GEOG1001

1.semester (høst) GEOG1000 (ex.fac.)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

GEOG1005
GEOG1003

Emneoversikt
Kode
Tittel
GEOG1000
Menneske og sted – I (Ex.fac.)
GEOG1001
Menneske og sted – II
Geografi i praksis – Kvalitative
GEOG1003
metoder
Geografi i praksis –Tall, kart
GEOG1004
og bilder
GEOG1005
Jordas naturmiljø
GEOG1007
Befolkning, ressurser og miljø

Emne (7,5 sp)
GEOG1004

GEOG1007

Sp
7,5
7,5

Und.
Høst
Vår

Adg.
Åpent
Åpent

7,5

Høst

Åpent

X

7,5

Vår

Åpent

X

15
15

Vår
Høst

Åpent
Åpent

X
X

Obl. = Emnet har obligatorisk aktivitet som må være bestått for å få gå opp til eksamen.
FK = Emnet har forkunnskapskrav.
Sjekk emnebeskrivelsen for nærmere informasjon: www.ntnu.no/studier/emner/

Obl. FK
X
X
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BACHELORPROGRAM I GEOGRAFI
Kort om studieprogrammet
Bachelorprogrammet i geografi gir en felles innføring i faget, samt mulighet for spesialisering
og fordypning i noen fagområder. Bachelor i geografi gir en fordypning i geografi på 105
studiepoeng. Studiet gjennomføres normalt i løpet av seks semestre fordelt over tre år. Studiet
kan tas som deltidsstudium etter søknad til instituttet.
Etter fullført bachelorgrad har kandidaten faglige og metodiske forutsetninger for å
gjennomføre et masterstudium innenfor samme fagområde eller andre mastergradsstudium som
bachelorgraden er godkjent som opptaksgrunnlag til.
Læringsmål for bachelorprogrammet i geografi
Kunnskap
 Ha grunnleggende kunnskap om sentrale tema, begreper og problemstillinger i
samfunns- og naturgeografi.
 Ha grunnleggende kjennskap til ulike metodiske og analytiske tilnærminger i faget
Ferdigheter
 Kunne beskrive, tolke og forstå samfunns- og naturgitte prosesser i ulike geografiske
kontekster
 Kunne anvende sentrale geografiske metoder og trekke sammen kunnskap fra
forskjellige kilder
 Kunne gjennomføre et selvstendig faglig prosjekt
Generell kompetanse
 Kunne formidle geografisk fagstoff både skriftlig og muntlig
 Kunne arbeide selvstendig, kritisk og analytisk
 Være kvalifisert til oppgaver i et variert spekter av roller i yrkesliv

Studiets oppbygning
Obligatoriske emner i geografi

Emnene GEOG1000, GEOG1001, GEOG1003, GEOG1004, GEOG1005 og GEOG1007 samt
GEOG2010 og GEOG2900 (til sammen 82,5 studiepoeng) er obligatorisk for alle studentene.
Valgfrie fordypningsemner i geografi

I tillegg til de obligatoriske emnene, skal studentene velge minst 22,5 studiepoeng blant valgfrie
fordypningsemner i geografi på 2000-nivå. Se tabell over Valgbare emner. Det er mulig å
«hente ned» følgende mastergradsemner i bachelorgraden: GEOG3506 Geography, Health and
Development, GEOG3513 Fluviale systemer og GEOG3514 Skråningssystemer.
Fellesemner

Studentene skal også ta de obligatoriske fellesemnene: EXPH0003 Examen philosophicum for
humaniora og samfunnsfag (7,5 sp) og et perspektivemne (7,5 sp). Liste over perspektivemner
finnes i studiehåndboka og på hjemmesiden til NTNU.
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Breddeår/valgfrie emner

I 3. og 4. semester skal studenten velge et breddeår eller valgfrie emner på til sammen 60 sp.
Geografi egner seg godt i kombinasjon med både naturvitenskaplige, humanistiske og/ eller
andre samfunnsvitenskapelige fag. Studenten står fritt til å velge emner gitt ved NTNU. Emner
fra eksterne undervisningsinstitusjoner må godkjennes av SVT-fakultetet.
Modell av anbefalt løp for bachelorprogrammet i geografi

Semester
6. semester
(vår)
5. semester
(høst)
4. semester
(vår)
3. semester
(høst)
2. semester
(vår)
1. semester
(høst)
1)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

GEOG2900 Bacheloroppgave
GEOG20XX 1)

GEOG20XX 1)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

GEOG2010

GEOG20XX

Perspektivemne

Ex.phil.

Breddeår / valgfrie emner på til sammen 60 sp

GEOG1001

GEOG1004

GEOG1005

GEOG1000
(Ex.fac.)

GEOG1003

GEOG1007

GEOG20XX angir valgfrie geografiemner på 2000-nivå.

Utvekslingsopphold

Det er mulig for studentene å dra på utveksling i ett eller to semester i løpet av bachelorstudiet.
Instituttet anbefaler utreise enten i 3. og/eller 4. semester (breddeåret) for å ta valgfrie emner.
Eventuelt kan studentene flytte om på rekkefølgen av emnene i andre og tredje studieår.
Utvekslingsoppholdet må forhåndsgodkjennes av fakultetet før utreise, og skal planlegges og
registreres i utdanningsplanen til studenten innenfor de tre årene bachelorgraden er normert til.
Lånekassen gir kun støtte til fulltidsstudier, det vil si at utvekslingsoppholdet må tilsvare 30
studiepoeng for ett semester, og 60 studiepoeng for to semester. Etter at utvekslingsoppholdet
er ferdig, må studentene søke fakultetet om endelig godkjenning av emnene. Emnene og
studiepoengene blir da registrert i studentens utdanningsplan og rapportert til Lånekassen.
Emner som søkes endelig godkjent etter at graden er oppnådd og vitnemålet er skrevet ut, kan
ikke registreres og rapporteres til Lånekassen, eller inngå på vitnemålet.
Fakultetet innvilger ikke forhåndsgodkjenning for utenlandsopphold etter 6. semester av
normert studietid.
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Emneoversikt
Obligatoriske emner

Kode
GEOG1000
GEOG1001
GEOG1003
GEOG1004
GEOG1005
GEOG1007
GEOG2010
GEOG2900

Tittel
Menneske og sted – I (Ex.fac.)
Menneske og sted – II
Geografi i praksis – Kvalitative
metoder
Geografi i praksis – Tall, kart
og bilder
Jordas naturmiljø
Befolkning, ressurser og miljø
Geografifagets historie
Bacheloroppgave

Sp
7,5
7,5

Und.
Høst
Vår

Adg.
Åpent
Åpent

Obl.
X
X

FK

7,5

Høst

Åpent

X

7,5

Vår

Åpent

X

15
15
7,5
15

Vår
Høst
Vår
Vår

Åpent
Åpent
Åpent
Åpent

X
X
X
X

Sp
15
7,5
7,5
15

Und.
Vår
Høst 1)
Vår 1)
Høst 1)

Adg.
Åpent
Åpent
Åpent
Åpent

Obl.
X
X
X
X

7,5

Høst 1)

Åpent

X

7,5

Vår 1)

Åpent

X

X

7,5
7,5

Høst 1)
Høst 1)

Åpent
Åpent

X
X

X

X

Valgbare emner

Kode
GEOG2001
GEOG2002
GEOG2003
GEOG2004
GEOG2005
GEOG2006
GEOG2007
GEOG2009

Tittel
Mennesket endrer landskapet
North/South Relations
Breer og glasiale landskap
Skred og fluviale prosesser
Regionale endringer –
bosetting, flytting og
stedsutvikling
Entreprenørskap og regional
næringsutvikling
Climate Change Effects
Vector Based GIS

FK

Obl. = Emnet har obligatorisk aktivitet som må være bestått for å få gå opp til eksamen.
FK = Emnet har forkunnskapskrav.
Sjekk emnebeskrivelsen for nærmere informasjon: www.ntnu.no/studier/emner/
1)

Undervisning vil bare bli gitt hvis det er et tilstrekkelig antall studenter oppmeldte til emnet og dersom
instituttet har tilstrekkelig med undervisningsressurser.

Se www.ntnu.no/geografi/studentinformasjon for oppdatert informasjon om hvilke emner som
ikke tilbys. Informasjon vil være tilgjengelig senest 10. januar i vårsemesteret og 10. august i
høstsemesteret.
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Overgangsordninger
Faglig overlapp/studiepoengsreduksjon

Emne
GEOG1510
GEOG1510
GEOG1000
GEOG1002
GEOG1005
GEOG1507
GEOG1508
GEOG1511
GEOG1512
GEOG1513
GEOG1516
GEOG1517
SFEL2000
GEOG3519
GEOG1002
GEOG1006

Emne
GEOG1516
GEOG1517
GEOG6000
SFEL2000
GEOG1506
GEOG2001
GEOG2002
GEOG2008
GEOG2003
GEOG2004
GEOG2005
GEOG2006
SFEL1000
GEOG2009
GEOG1007
GEOG2010

Sp
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5studiepoeng
7,5studiepoeng
7,5studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng

Videre studier: masterprogram ved Geografisk institutt
Geografisk institutt tilbyr fem masterprogram;


Master i geografi



Master i entreprenørskap, innovasjon og samfunn



Femårig lektorutdanning i geografi



Master of Philosophy in Development Studies – specialising in Geography



Master of Science in Globalization: Transnationalism and Culture

De to sistnevnte er internasjonale engelskspråklige mastergradsprogram. De er åpne både for
norske og utenlandske studenter. Instituttet samarbeider med Fakultet for naturvitenskap og
teknologi om Master of Science in Natural Resources Management, specialization in
Geography.
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MASTERPROGRAM I GEOGRAFI
Kort om studieprogrammet
Mastergradsstudiet i geografi bygger videre på bachelorgraden i geografi. Målet er å gi studentene
en dypere forståelse av geografiske problemstillinger og metoder, kjennskap til den teoretiske
debatten innen faget og trening i bruk av geografiske arbeidsteknikker, inkludert feltmetodikk.
Studiet kvalifiserer til opptak på PhD-programmet i geografi.
Opptakskrav
Opptak til masterstudiet i geografi krever følgende:


Fullført bachelorgrad i geografi eller tilsvarende utdanning av minimum 3 års omfang
(180 sp), med godkjent fordypning i geografi (minst 80sp)



Faglig minstekrav for å søke opptak er en gjennomsnittskarakter i fordypningen på C
(eller tilsvarende)

Krav til faglig opptaksgrunnlag (fordypning i geografi). Ett av alternativene er tilstrekkelig:


Fordypning i geografi (82,5 sp) bestående av GEOG1000, GEOG1001, GEOG1002,
GEOG1003, GEOG1004, GEOG1005 og GEOG1006 (60 sp), samt 22,5 sp
fordypningsemner i geografi eller tilsvarende (gjelder frem til høsten 2017)



Fordypning i geografi (105 sp) bestående av GEOG1000, GEOG1001, GEOG1003,
GEOG1004, GEOG1005, GEOG1007, GEOG2010 (67,5 sp), samt valgfrie emner i
geografi (22,5 sp) og GEOG2900 Bacheloroppgave (15sp)



Tilsvarende utdanning fra andre læresteder kan bli vurdert godkjent av Geografisk
institutt

Søkere rangeres etter gjennomsnittskarakteren i opptaksgrunnlaget (fordypningen).
Studenter som blir tatt opp på masterprogrammet i geografi, er forpliktet til å opprette en
utdanningsplan. Studiet gjennomføres normalt på fire semester. Studiet kan tas som deltidsstudium
etter søknad til instituttet.
Alle søkere som har en veid gjennomsnittskarakter på minst B eller tilsvarende i
opptaksgrunnlaget, er garantert å få tilbud om plass på masterprogrammet i geografi. Det presiseres
at denne B-garantien er en prøveordning. For senere opptak henvises det til informasjon på
www.ntnu.no/opptak.
Nye opptakskrav fra 2017

Fra og med opptaksåret 2017 kreves det minst 90 studiepoeng faglig fordypning, inkludert
bacheloroppgave og metode, for å få opptak til mastergradsprogrammet i geografi. De som ikke
har en faglig fordypning på 90 sp, og lurer på hvordan de kan tilfredsstille dette kravet, kan
kontakte SVT-fakultetet.
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Læringsmål for masterprogrammet i geografi
Etter å ha gjennomført masterstudiet skal kandidaten
Kunnskap
 ha avansert kunnskap om begreper, innhold og særtrekk ved faget
 ha solid kunnskap om ulike metodiske og analytiske tilnærminger
Ferdigheter
 kunne formulere problemstillinger som grunnlag for å gjennomføre et vitenskapelig
arbeid
 kunne gjennomføre et forskningsprosjekt på selvstendig og kritisk vis ved bruk av
relevante teorier og metoder, inkludert feltmetodikk, samt i tråd med etiske normer innen
forskning
 beherske formidling av vitenskapelig arbeid både skriftlig og muntlig
Generell kompetanse
 være kompetent for arbeid innenfor offentlig og privat virksomhet og forskning
 kunne anvende faglig kunnskap i kommunikasjon med spesialister så vel som
allmennheten

Studiets oppbygning
Mastergradsprogrammet i geografi er normert til 120 studiepoeng og består av


en felles del som omfatter de obligatoriske emnene GEOG3007 Fagfilosofi, teorier og
begreper, GEOG3008 Geografi i praksis – felt og forskningsdesign, samt Eksperter i
Team. Studenten må velge en intensiv EiT-landsby.



GEOG3005 Qualitative Methods, GEOG3006 Quantitative Methods eller GEOG3523
GIS Data Capture and Mapping. GEOG3523 er forbeholdt studenter som skal skrive en
naturgeografisk mastergradsoppgave eller benytter GIS i masteroppgaven. Konsulter med
instituttet hvis du er usikker på hvilket metodeemne du bør ta.



en spesialiseringsdel som består av 4 valgfrie emner på til sammen 30 studiepoeng. Se
tabell over valgfrie emner. Andre emner kan godkjennes etter søknad til instituttet.



GEOG3900 Masteroppgave i geografi (60 sp). Alle avlagte eksamener som inngår i
mastergraden må være bestått før masteroppgaven kan bli vurdert.
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Modell av masterprogrammet i geografi

Semester
4. semester
(vår)
3. semester
(høst)
2. semester
(vår)
1. semester
(høst)

Emne (7,5sp)

Emne (7,5sp)

Emne (7,5sp)

Emne (7,5sp)

GEOG3900 Masteroppgave
Eksperter i
team (intensiv)

Valgfrie emner på 22,5 sp.
GEOG3007

GEOG3008

GEOG3005,
Valgfrie emner
GEOG3006 eller
på 7,5 sp.
GEOG3523

Avtale om gjennomføring av masteroppgave

Alle studenter skal inngå avtale om gjennomføring av masteroppgave. Avtalen bekrefter at tema
for masteroppgaven er godkjent og at student, veileder og institutt er kjent med og har akseptert
gjeldende retningslinjer for gjennomføring. Avtalen regulerer også veiledningsforholdet.
Emneoversikt
Obligatoriske emner
Kode
Emnenavn

GEOG3007

Fagfilosofi, teorier og begreper

Sp

Und.

7,5

Høst

7,5

Høst

GEOG3005 1)
GEOG3006 1)
GEOG3523 1)

Geografi i praksis – felt og
forskningsdesign
Qualitative Methods
Quantitative Methods
GIS Data Capture and Mapping

7,5
7,5
7,5

Høst
Høst
Høst

EiT

Eksperter i Team

7,5

Vår

GEOG3900

Masteroppgave i geografi

60

Høst/
Vår

GEOG3008

Adg.
Studierettskrav
Studierettskrav
Åpent
Åpent
Åpent
Adgangsbegrenset
Studierettskrav

Obl.

FK
X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
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Valgbare emner
Kode
GEOG3030

GEOG3053
GEOG3100
GEOG3101
GEOG3506 2)
GEOG3513 2)
GEOG3514 2)
GEOG3515 2)
GEOG3516 2)
GEOG3517 2)
GEOG3518
GEOG3522 2)
GEOG3523
GEOG3524 2)
GEOG3525 2)

Emnenavn
Natural Resources Management
Discources of Development and
Globalization
Samfunnsperspektiv på
entreprenørskap
Innovation and Regional
Development
Geography, Health and
Development
Fluviale systemer
Skråningssystemer og
materialtransport
Environment, Development and
Changing Rural Livelihoods
Humanitarianism: Theory and
Practice
Social Difference, Identity and
Place
Knowledge Management in a
Global Economy
Migration and Development
GIS Data Capture and Mapping
Raster Based GIS
Landscape, Planning and
Management

Sp
7,5

Und.
Høst

Adg.
Åpent

Obl.
X

FK
X

7,5

Høst

Åpent

X

X

7,5

Høst

Åpent

X

X

7,5

Vår

Åpent

X

X

7,5

Vår

Åpent

X

X

7,5

Høst 3)

Åpent

X

X

7,5

Høst 3)

Åpent

X

X

7,5

Vår

Åpent

X

X

7,5

Høst

Åpent

X

7,5

Vår

Åpent

7,5

Høst

Åpent

X

X

7,5
7,5
7,5

Vår
Høst
Vår

Åpent
Åpent
Åpent

X
X
X

X
X
X

7,5

Høst

Åpent

X

X

Obl. = Emnet har obligatorisk aktivitet som må være bestått for å få gå opp til eksamen.
FK = Emnet har forkunnskapskrav.
Sjekk emnebeskrivelsen for nærmere informasjon: www.ntnu.no/studier/emner/
1)

Studentene velger ett av metodeemnene GEOG3005, GEOG3006 eller GEOG3523. GEOG3523 er forbeholdt
studenter som skal skrive en masteroppgave innenfor GIS eller naturgeografi.

2)

Undervisning vil bare bli gitt hvis det er et tilstrekkelig antall studenter oppmeldte til emnet og dersom instituttet
har tilstrekkelig med undervisningsressurser.

3)

GEOG3513 og GEOG3514: Emnene gis annethvert år og alternerer med hverandre. Hvilket emne som tilbys
kunngjøres ved semesterstart på instituttet og på instituttets nettside. Høsten 2016 vil det bli gitt undervisning i
GEOG3514.

Se www.ntnu.no/geografi/studentinformasjon for oppdatert informasjon om hvilke emner som
ikke tilbys. Oversikt vil være tilgjengelig seinest 10. januar i vårsemesteret og 10. august i
høstsemesteret.
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Overgangsordninger
Faglig overlapp/studiepoengsreduksjon

Emne
GEOG3050
GEOG3510
GEOG3510
GEOG3510
GEOG3003
GEOG3005
GEOG3005
GEOG3005
GEOG3005
GEOG3005
GEOG3006
GEOG3006
GEOG3006
GEOG3006
GEOG3006
GEOG3505
GEOG3001

Emne
GEOG3504
GEOG3521
GEOG3520
GEOG3519
GEOG3002
GEOG3002
GEOG3052
AFR3002
AFR3005
GEOG3004
GEOG3002
GEOG3052
GEOG3004
AFR3002
AFR3005
GEOG3525
GEOG3007

Sp
7,5 studiepoeng
6 studiepoeng
3 studiepoeng
6 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
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HELSEVITENSKAP
Vedtatt i Styret ved NTNU 6.6.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og
teknologiledelse senest 10.02.2015.

Studietilbud


MASTERPROGRAM I HELSEVITENSKAP



EMNER I HELSEVITENSKAP

MASTERPROGRAM I HELSEVITENSKAP
Kort om helsevitenskap
Helsevitenskap er studiet av menneskers forståelse, atferd og samspill med omgivelsene, som
påvirker og/eller påvirkes av helse. Trass helsens vanskelige empiriske avgrensinger, tillegges
helse høy verdi i forhold til livskvalitet og sosial deltakelse. Helsens, helsetjenestenes og det
omliggende samfunns kompleksitet har vist oss at behandling av sykdom er nødvendig, men langt
fra et tilstrekkelig vilkår for å oppnå god helse. Helsevitenskap åpner derfor for en kritisk,
tverrfaglig tilnærming ut i fra et samfunnsvitenskapelig og humanistisk perspektiv. Helse forstås
ut i fra et slikt perspektiv som menneskers vilkår, kunnskap, evne og vilje til å begripe, håndtere
og skape mening i tilværelsen. Helsevitenskap opererer dermed både på individ- og strukturnivå.
Helsevitenskap kan rettes mot alle deler av livsløpet, og rommer alt fra risikoanalyser og
helsefremming/forebygging til det å studere vilkår som bidrar til at en kan leve med store
funksjonsnedsettelser eller alvorlig sykdom. Helseforskningens empiriske nedslagsfelt blir dermed
ikke bare begrenset til selve helsetjenesten, men til alle sosiale institusjoner som berører
menneskets helse, det være seg familie, utdanningssystem og arbeidsliv så vel som
sosioøkonomisk status, velferdsordninger og helsetjenester. Helsevitenskap er tverrfaglig med en
kunnskapsbase som trekker veksler på fag som psykologi, sosiologi, sykepleie, medisin,
ergoterapi, fysioterapi, pedagogikk, vernepleie, antropologi, geografi, filosofi og historie.
Forskningen i helsevitenskap handler i stor grad om å forstå og forklare individuelle og
samfunnsmessige helseutfordringer for å kunne bidra til løsninger av disse, samt utvikling av
helsepolitikk så vel som det praktiske profesjonsbaserte helsearbeidet.
Yrkesmuligheter

En mastergrad i helsevitenskap kan kvalifisere for lederstillinger (faglige og administrative) i
helse- og omsorgsinstitusjoner, forsknings- og utredningsstillinger eller planleggingsstillinger
innenfor universitets- og høgskolesystemet, stat og kommune, regionale og nasjonale
kompetansesentra. Masterstudiet kan også kvalifisere for opptak til doktorgradsstudier.
Ph.d.-grad

Masterprogrammet i helsevitenskap kan kvalifisere for opptak til Ph.d.-programmet i
helsevitenskap. Masterprogrammet i helsevitenskap kan, i særskilte tilfeller og etter faglig
vurdering, kvalifisere for opptak til andre Ph.d.-program.
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Opptakskrav
Masterstudiet i helsevitenskap er primært et tilbud til de som har fullført en 3-årig helsefaglig
høgskoleutdanning (f.eks. sykepleie, ergoterapi, vernepleie, fysioterapi, bioingeniørutdanning,
reseptarutdanning, radiografutdanning eller liknende) eller en samfunnsvitenskapelig bachelor. De
som har fullført en cand. mag. eller bachelorgrad innen humanistiske fag kan også søke opptak, men
må ha bestått helse og/eller velferdsemner på minst 80 sp for å kvalifisere til opptak. Søkere med en
3-årig helsefagutdanning som gir en uttelling på mindre enn 180 sp / 60 vt, må etterfylle sp/vt for å
tilfredsstille opptakskravet.
Ved opptak til masterprogram ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse er det
innført karaktergrense. Alle som tas opp, må minst ha en gjennomsnittskarakter på C (eller
tilsvarende). Alle søkere med en veid gjennomsnittskarakter på minst B eller tilsvarende i
opptaksgrunnlaget, er garantert å få tilbud om plass på masterprogrammet.
Masterstudiet er adgangsbegrenset og tar opp et begrenset antall studenter.
Læringsmål for masterprogrammet i helsevitenskap
En student som har fullført masterprogrammet i helsevitenskap forventes å ha oppnådd følgende
læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap
- ha inngående kjennskap til teorier innen helse, samt en bred oversikt over fagområdet og
spesialisert innsikt innen masteroppgavens tema

-

kunne anvende kunnskapen og løfte fram nye problemstillinger innenfor helsevitenskap
eller sin egen utgangsprofesjon
kunne analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i helsevitenskapens historie,
tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter
- kunne analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor helsevitenskap
og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning

-

-

kunne bruke relevante metoder for forskning selvstendig, herunder å gjennomføre et
selvstendig forsknings- eller utviklingsarbeid i tråd med gjeldende forskningsetiske
retningslinjer
kunne analysere relevante fag-, yrkes-, og forskningsetiske problemstillinger og forholde
seg reflektert og kritisk til debatter innen fagfeltet, egen og andres forskning, samt ulike
andre informasjonskilder

Generell kompetanse
- kunne formidle et selvstendig arbeid og andre faglige problemstillinger/analyser

-

kunne kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor
helsevitenskap, både med spesialister og til allmennheten
kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre
avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
kunne bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser
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Studiets oppbygning
Masterstudiet i helsevitenskap består av 45 studiepoeng obligatoriske emner, 30 studiepoeng
valgfrie emner og en masteroppgave på 45 studiepoeng. Hver masterstudent skal skrive under en
masteroppgaveavtale som blant annet regulerer veiledningsforholdet.
Eksperter i team er ikke obligatorisk i studieprogrammet studieåret 2016-2017.
Deltidsstudier

Det er mulig å ta masterstudiet i helsevitenskap på deltid over fire år. Studenter som ønsker
deltidsstudium kan inngå avtale om dette etter at de er tatt opp på programmet.
Modell av anbefalt løp for masterprogrammet i helsevitenskap (fulltid)

Semester
4. semester
(vår)
3. semester
(høst)
2. semester
(vår)
1. semester
(høst)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

HLS3900 Masteroppgave
HLS3900 Masteroppgave
HLS3002

HLS3008

Valgfritt emne

Valgfritt emne

Valgfritt emne

Valgfritt emne

HLS3004

HLS3007

HLS3000

Modell av anbefalt løp for masterprogrammet i helsevitenskap (deltid)

Semester
8. semester
(vår)
7. semester
(høst)
6. semester
(vår)
5. semester
(høst)
4. semester
(vår)
3. semester
(høst)
2. semester
(vår)
1. semester
(høst)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

HLS3900 Masteroppgave

Valgfritt emne
HLS3900 Masteroppgave
Valgfritt emne
HLS3002

HLS3008

HLS3004

HLS3007

Valgfritt emne

Valgfritt emne
HLS3000
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Utvekslingsopphold

Det er mulig å ta deler av utdanningen i utlandet. Studieplanen åpner for at dette kan skje i 3.
semester. Det er viktig at de emnene som tas ved et utenlandsk lærested passer inn i studiet for
øvrig. Disse må derfor forhåndsgodkjennes av fakultetet.
Emneoversikt
Obligatoriske emner
Kode
Tittel

Sp

Und.

HLS3000

Helsevitenskapelig teori

15

Høst

HLS3002 1)

Kvantitative metoder og
statistikk

7,5

Vår

HLS3004

Kvalitative metoder

7,5

Høst

7,5

Høst

7,5

Masteroppgave i helsevitenskap

45

Kode
FUH3505

Tittel
Tegnspråk og døvhet

Sp
7,5

HLS3502

Veiledet selvvalgt studium I

7,5

HLS3506
HLS3507
HLS3508
HLS3509
SARB3500

Helse- og sykdomssosiologi I
Helse- og sykdomssosiologi II
Forskning om helsefremming
Barn og velferd 1
Barndom-familie-barnevern I
Funksjonshemming: teori,
sosialpolitikk og hverdagsliv I
Funksjonshemming: teori,
sosialpolitikk og hverdagsliv II
Innvandring, integrasjon,
mangfold I
Innvandring, integrasjon,
mangfold II
Psykisk helsearbeid

HLS3007

1)

HLS3008 1)
HLS3900

Vitenskapsfilosofi,
forskningsetikk og
metoderefleksjon
Kvalitative metoder – Praktisk
kunnskapsbygging og
evaluering

Adg.
Studierettskrav
Studierettskrav
Studierettskrav

Obl. FK
X

X

X

X

X

X

Studierettskrav

X

X

Vår

Studierettskrav

X

X

Høst og
vår

Studierettskrav

X

X

7,5
15
7,5
7,5
7,5

Und.
Vår
Høst/
vår
Høst
Høst
Vår
Vår
Høst

Adg.
Åpent
Studierettskrav
Åpent
Åpent
Åpent
Åpent
Åpent

7,5

Høst

Åpent

X

15

Høst

Åpent

X

7,5

Vår

Åpent

X

15

Vår

Åpent

X

7,5

Høst

Åpent

X

Valgbare emner

SARB3506
SARB3507
SARB3511
SARB3512
SARB3513

Obl. FK
X
X

X
X
X
X

X
X
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Valgbare emner fra andre institutt
Kode
Tittel
Geography, Health and
GEOG3506
Development
KLH3002
Epidemiologi
Samhandling i helse- og
KLH3010
omsorgstjenesten

Sp

Und.

Adg.

7,5

2)

2)

7,5

2)

2)

7,5

2)

2)

Obl. FK

Obl. = Emnet har obligatorisk aktivitet som må være bestått for å få gå opp til eksamen.
FK = Emnet har forkunnskapskrav.
Sjekk emnebeskrivelsen for nærmere informasjon: www.ntnu.no/studier/emner/
1)

Obligatorisk oppmøte på hele eller deler av undervisningen. Se emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne for
nærmere informasjon.
2)

Se emnebeskrivelsen på www.ntnu.no/studier/emner for detaljert informasjon om undervisning og
adgangsbegrensning.

Ved behov for begrensninger av studenttallet gis prioritet til masterstudenter ved Institutt for
sosialt arbeid og helsevitenskap.
Studentene velger enten versjon I eller II av emner med samme tittel.
Merk: Undervisningen i de valgfrie emnene kan bli avlyst eller endret dersom det er færre enn 7
fagpåmeldte studenter eller færre enn 7 studenter som møter til undervisning. Det er likevel mulig
å gå opp til eksamen.
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MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI
Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for
samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 28.01.2015.

Studietilbud


MASTERPROGRAM I MEDIER, KOMMUNIKASJON OG
INFORMASJONSTEKNOLOGI

MASTERPROGRAM I MEDIER, KOMMUNIKASJON OG
INFORMASJONSTEKNOLOGI
Kort om medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi
Mastergradsstudiet i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi er et høyere grads studium
innenfor medievitenskap. Studiet tar sikte på å gi studentene innsikt i ulike deler av mediefeltet
gjennom både praktisk og teoretisk arbeid.
Studietilbudet i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi er et tverrfaglig
samarbeidsprosjekt mellom Det humanistiske fakultet, Fakultet for samfunnsvitenskap og
teknologiledelse og Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, og består
av emner innen sosiologi, statsvitenskap, medievitenskap, informatikk, pedagogikk og psykologi.
Studiet administreres av Institutt for sosiologi og statsvitenskap.
Yrkesmuligheter

En master i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi kan blant annet kvalifisere for
arbeid med informasjon, kommunikasjon og formidling i bedrifter og organisasjoner. Med den
økende satsningen på nettbasert informasjonsformidling er det et stort behov for både teknisk og
faglig kompetanse. En kombinasjon mellom medievitenskap, samfunnsfag og informatikk er i så
måte en gunstig kombinasjon. Videre er en mastergrad i medier, kommunikasjon og
informasjonsteknologi egnet til kulturarbeid og kulturformidling i det offentlige så vel som det
frivillige kunst- og kulturlivet. I tillegg er utdannelsen egnet til pedagogisk virksomhet.
Medievitenskap har de senere årene kommet sterkere inn i videregående skoler, og generelt i
skolesystemet. Innsikt i mediale uttrykksformer er en god kunnskap for alle som skal virke i
skoleverket. Studiet kvalifiserer også for videre arbeid med forskning.
Opptakskrav
Opptakskravet til masterstudiet i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi ved NTNU er
bachelorgrad med fordypning i medievitenskap eller tilsvarende.
Det er en fordel om man i bachelorgraden har et medievitenskapelig eller samfunnsvitenskapelig
metodefag som SOS1002 eller tilsvarende.
Opptak til masterstudiet er i høstsemester. Ved opptak til mastergraden i medier, kommunikasjon
og informasjonsteknologier er det innført karaktergrense. Alle som tas opp, må ha en
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gjennomsnittskarakter på minimum C eller tilsvarende i fordypningen, eventuelt annet
opptaksgrunnlag. Mastergraden er adgangsbegrenset og tar opp et begrenset antall studenter.
Enkelte mastergrader har mange søkere og en gjennomsnittskarakter på C er derfor ingen garanti
for opptak.
Ved opptak til masterprogrammet i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi studieåret
2015/2016 er det innført B-garanti. Det betyr at alle søkere som har en veid gjennomsnittskarakter
på minst B eller tilsvarende i opptaksgrunnlaget, er garantert å få tilbud om plass. Det presiseres
at B-garantien vurderes fra år til år. For senere opptak henvises det til informasjon på
www.ntnu.no/opptak
Læringsmål for masterprogrammet i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi
En student som har fullført masterstudiet i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi
forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell
kompetanse:
Kunnskap
 har inngående kunnskap om sentrale teorier og fagretninger innenfor studiet av medier,
kommunikasjon og informasjonsteknologi
 har inngående kunnskap om de ulike roller og funksjoner medier, kommunikasjon og
informasjonsteknologi har i forhold til samfunnet og ulike aktører
 har inngående kunnskap om ulike samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder og god innsikt
i forskningsetiske problemstillinger
Ferdighet
 kan gjennomføre selvstendige forskningsarbeid
 kan bruke avanserte samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder
 kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å
strukturere og formulere faglige resonnementer
Generell kompetanse
 kan planlegge og gjennomføre større forskningsprosjekter med bruk av
samfunnsvitenskapelig forskningsmetode, både selvstendig og i samarbeid med andre
 kan beherske medie- og kommunikasjonsfaglige uttrykksformer, og bidra med faglig
funderte løsningsforslag, både skriftlig og muntlig
 kan kommunisere medie- og kommunikasjonsfaglige problemstillinger, analyser og
konklusjoner både til spesialister og til allmennheten
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Studiets oppbygning
Masterprogrammet i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi består av:


En felles del som omfatter de obligatoriske emnene SOS3051, IT1604, SOS1002,
MV3010, Eksperter i team, SOS3004 og SOS3005.



En spesialiseringsdel på 22,5 studiepoeng som består av de valgbare emnene POL3509
(15 sp), SOS3605 (7,5 sp), SOS3606 (7,5 sp), MV3015 (15 sp) , PSY3134 (7,5 sp),
TDT4110 (7,5 sp) og PED3612 (15 sp).



MV3091 Masteroppgave i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi på 30
studiepoeng. Oppgaven innleveres med tidsfrist i siste semester av studiet. Alle andre
eksamener i mastergraden må være avlagt før avsluttende eksamen i MV3091.

Modell av anbefalt løp for masterprogrammet i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi

Semester
4. semester
(vår)
3. semester
(høst)
2. semester
(vår)
1. semester
(høst)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

MV3091 Masteroppgave
22,5 studiepoeng valgfrie spesialiseringsemner
MV3010
SOS3051

SOS3005

Eksperter i team
IT1604

SOS3004

SOS10021)

1)

Studenter som allerede har tatt SOS1002 eller tilsvarende, må i første semester ta SOS3051, IT1604 og15
studiepoeng med valgfrie spesialiseringsemner. I 3. semester følges samme plan som illustrert i tabellen over.

Eksperter i Team

Eksperter i team er et emne på 7,5 studiepoeng som er felles for alle som tar mastergrad ved NTNU.
Se nærmere beskrivelse av Eksperter i team i eget avsnitt tidligere i boka og på www.ntnu.no/eit.
Eksperter i team skal tas som intensiv landsby i dette masterprogrammet. For å ta Eksperter i Team
må du søke undervisningsopptak via Studweb (www.ntnu.no/eit).
Utvekslingsopphold

Det er mulig for studenten å ta et utenlandsopphold i ett til to semester, fortrinnsvis i forbindelse
med de valgfrie spesialområdeemnene i tredje semester. Det er viktig at de emnene studenten tar i
utlandet er forhåndsgodkjent og passer inn i de øvrige utdanningsplanene til studenten.
Se www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet.
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Emneoversikt
Obligatoriske emner

Emne
SOS3051
IT1604
SOS1002

Tittel
Sp
Medie- og kommunikasjonsteori 7,5
Digitalt samfunn
7,5
Samfunnsvitenskapelig
15
forskningsmetode

Und.
Høst
Høst
Høst/
vår

Adg.
Åpent
Åpent

Obl.
X
X

Åpent

X

MV3010

Forskningsoppdrag for bedrift

15

Vår

EiT

Eksperter i team

7,5

Vår

SOS3004
SOS3005

Kvalitative metoder
Kvantitative metoder
Masteroppgave i medier,
kommunikasjon og
informasjonsteknologi

7,5
7,5

Vår
Høst

Studierettskrav
Adgangsbegrenset
Åpent
Åpent

30

Høst/
vår

Studierettskrav

Sp
7,5
7,5

Und.
Høst
Høst

15

Høst

15

MV3091

X

FK
X

X

X
X

X
X

X

X

Obl.
X
X

FK
X
X

X

X

Høst

Adg.
Åpent
Åpent
Studierettskr
av
Åpent

X

X

15

Høst

Åpent

X

X

7,5

Høst

Studierettskrav

X

X

7,5

Høst

Åpent

X

Valgbare spesialiseringsemner

Emne
SOS3605 3)
SOS3606 3)
MV3015
PED3612
POL3509 3)
PSY3134
TDT4110

Tittel
Kultursosiologi
Sosiale medier
Visuell kultur: Posisjoner i
medievitenskapen
Pedagogikk, kultur og medier
Medier, opinion og politisk
adferd
Kommunikasjon i
organisasjoner og
mediepsykologi
Informasjonsteknologi,
grunnkurs

Obl. = Emnet har obligatorisk aktivitet som må være bestått for å få gå opp til eksamen.
FK = Emnet har forkunnskapskrav.
Sjekk emnebeskrivelsen for nærmere informasjon: www.ntnu.no/studier/emner/
3)

Tilbudet av spesialiseringsemner er avhengig av ressurssituasjonen på instituttet (ISS). Dersom det melder seg få
studenter til et emne de 2 første undervisningsukene blir undervisningen gitt som et veiledet lesekurs.

SIDE 102 – MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI

Overgangsordninger
Faglig overlapp/studiepoengsreduksjon

Emne
SOS1012
SOS3005
SOS3004
SOS3605
SOS3606
SOS3503
SOS3503
SOS1002
SOS1002
SOS3004
SOS3005
IT1603
IT1603
IT1603
IT1603
IT1604
IT3604
IT2603
IT2802
TDT4110
TDT4110
TDT4110
MV3010
MPROD3001
FM3003
KM3011
PSY3060
PSY3134
POL3509
POL3509

Emne
TIØ4310/SOS102/v.1)
SOS3003/SOS8003/IDR3024
SVSOS315/SOS3002/SOS3052
SOS3503
SOS3503
SVSOS364/SVSOS363
SOS8503
IDRSA1004/SVSOS107/SOS6003
SOS3050/SOS3280
SVSOS315/SOS3002/SOS3052
SOS3003
MNFIT163 (v.2)/MNFIT163
MNFIT161
AVS2220
SOS1013
IT1603
AVS2220
IT1603
MNFIT282/MNFIT(v.2)
TDT4105/TDT4115/IT1102/SIF8008
MNFIT111/MNFIT100/MNFIT113/IT1101/IT1103
MNFIT101
MV3011/MV3012
HFFFV202
KM3011
MV3004/HFMV303
PSY3054
PSY3060
POL8509
POL3509(v.1)

Sp
15 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
10 studiepoeng
15 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
6,0 studiepoeng
3,0studiepoeng
2,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
3,0 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
3,7 studiepoeng
5 studiepoeng
15 studiepoeng
7,5 studiepoeng
15 studiepoeng
15 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
10 studiepoeng
15 studiepoeng
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PEDAGOGIKK
Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002 med endringer vedtatt av Fakultet for
samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 14.12.2015.

Studietilbud


ÅRSSTUDIUM I PEDAGOGIKK



BACHELORPROGRAM I PEDAGOGIKK



MASTERPROGRAM I PEDAGOGIKK, med studieretningene
UTDANNING OG OPPVEKST
SPESIALPEDAGOGIKK
FØRSKOLEPEDAGOGIKK



EMNER I PEDAGOGIKK

Kort om pedagogikk
Pedagogikk er vitenskapen om de sentrale samfunnsoppgavene oppdragelse, opplæring,
undervisning og utdanning. Disse studeres fra ulike filosofiske, historiske, psykologiske,
statsvitenskapelige, sosiologiske og medievitenskapelige synsvinkler. Pedagogikk er derfor et
tverrfaglig studium som spenner over et bredt spekter av disipliner. Fordi utdanning og
kompetanseoppbygging er sentralt i moderne samfunnsutvikling, har pedagogikk stor aktualitet
både som kritisk element i samfunnsdebatten, som leverandør av forskningsbasert kunnskap til
samfunnsoppbygging, og som bidragsyter til praktisk gjennomføring av oppdragelse, opplæring
og undervisning.
Formålet med studiet er å gjøre studentene kjent med fagets grunndisipliner og tenkemåter, slik
at de blir i stand til å undersøke, analysere, forstå, vurdere og videreutvikle læring, oppdragelse
og opplæringsprosesser, enten det er i familien og nærmiljøet, barnehage, skole eller arbeidslivet
for øvrig.
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ÅRSSTUDIUM I PEDAGOGIKK
Kort om årsstudiet
Årsstudiet i pedagogikk er en integrert del av bachelorstudiet i pedagogikk. Studiet gir
grunnleggende kunnskaper og begreper i faget pedagogikk gjennom en fordypning i fagets
grunndisipliner: pedagogisk filosofi, historisk pedagogikk, didaktikk, pedagogisk psykologi og
pedagogisk sosiologi. Gjennom studiet skal studentene tilegne seg et teoretisk grunnlag for
pedagogisk arbeid, og utvikle forståelse for sentrale problemstillinger i pedagogikkfaget og i ulike
former for pedagogisk virksomhet. Årsstudiet i pedagogikk passer for de som ønsker en
grunnleggende innføring i pedagogikk og for de som eventuelt undersøker om videre studier i
pedagogikk eller samfunnsvitenskapelige fag er noe å gå videre på. Årsstudiet kan tas som et
frittstående studium, det kan inngå som første år av en bachelorgrad i pedagogikk eller som
breddeårsemner i andre samfunnsvitenskapelige bachelorprogram ved NTNU.
Læringsmål
Årsstudiet gir studentene en grunnleggende forståelse av sentrale pedagogiske begreper og
fagområdets tradisjoner og egenart. Etter avsluttet årsstudium har studentene tilegnet seg følgende
kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskaper
 Studenten har innsikt i tema som er viktige for å forstå og kunne legge til rette for læring
og utvikling hos barn, unge og voksne



Studenten har kritisk forståelse av sentrale pedagogiske spørsmål



Studenten har innsikt i hvordan kulturelle, politiske og økonomiske forhold bidrar til å
forme skolens virksomhet, både når det gjelder dens oppgaver, arbeidsformer, innhold og
vurderingssystemer



Studenten har innsikt i og evne til drøfting av spørsmål om styring av skolen, hvordan
skolen utvikles, hva god skole er, hvordan det legges til rette for god læring, og hvilke
funksjoner skolen har både i forhold til elever og til samfunnet som helhet



Studenten har kunnskap om det norske utdanningssystemets utvikling med hovedvekt på
tiden etter 1945



Studenten har innsikt i ulike utdanningssosiologiske perspektiv

Ferdigheter
 Studenten kan tilegne seg kunnskap om, lese og kritisk vurdere, teorier og sentrale temaer
og problemstillinger innenfor det pedagogiske fagfeltet



Studenten kan skape oversikt og trekke ut essenser fra store og komplekse tekster
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Generell kompetanse
 Studenten kan formidle faglig kunnskap, teorier, ideer og problemstillinger innenfor det
pedagogiske fagfeltet



Studenten kan analysere pedagogisk fagstoff og trekke egne slutninger

Studiets oppbygning
Modell av anbefalt løp for årsstudiet i pedagogikk

Semester
2. semester
(vår)
1. semester
(høst)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

PED1006

PED1007

PED1003
PED1001 (ex.fac.)

Emneoversikt
Kode
Tittel
Pedagogisk filosofi og
PED1001
idéhistorie
Pedagogisk psykologi og
PED1002
utviklingspsykologi
PED1003
Didaktikk
PED1006
Pedagogisk sosiologi
Utdanningshistorie og
PED1007
utdanningspolitikk

PED1002

Sp.

Und.

Adg.

15

Høst

Åpent

15

Høst

Åpent

X

15
7,5

Vår
Vår

Åpent
Åpent

X
X

7,5

Vår

Åpent

X

Obl. = Emnet har obligatorisk aktivitet som må være bestått for å få gå opp til eksamen.
FK = Emnet har forkunnskapskrav.
Sjekk emnebeskrivelsen for nærmere informasjon: www.ntnu.no/studier/emner/

Obl. FK
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BACHELORPROGRAM I PEDAGOGIKK
Kort om studieprogrammet
Bachelorstudiet gir studentene grunnleggende kunnskaper og begreper i faget pedagogikk.
Gjennom en systematisk innføring i pedagogikkfagets disipliner og fordypning i noen
emneområder, får studentene bred kunnskap om, og innsikt i, ulike prosesser knyttet til
oppdragelse, undervisning, læring, sosialisering, danning og utdanning. Studiet gir et grunnlag for
å relatere pedagogikkens grunnleggende begreper til samfunnsmessige problemstillinger omkring
oppdragelse, oppvekst og utdanning. Gjennom studiet får studentene trening i å arbeide selvstendig
og planlegge eget arbeid. Arbeid med analyser av fagstoff står sentralt, og studentene får trening i
ulike presentasjonsformer. Bachelorkandidater i pedagogikk skal tilegne seg teoretisk kunnskap
og metodiske og kommunikative ferdigheter som gjør kandidatene i stand til å arbeide selvstendig,
kritisk og analytisk med ulike oppgaver og utfordringer i et variert spekter av roller i yrkesliv og
samfunnsliv for øvrig.
Yrkesmuligheter
Gjennom studiet får studentene mulighet til å utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger som
kvalifiserer for videre utdannelse på masternivå eller for oppgaver i arbeidslivet der deres
kvalifikasjoner er relevante. Bachelorgraden kvalifiserer særlig for arbeid i oppvekst- og
utdanningssektoren, men også for arbeid i annen offentlig og privat virksomhet. Studiet henvender
seg derfor til studenter som ønsker å arbeide med barn og unge, med kompetanseutvikling,
formidling, opplæring eller utdanning for ulike aldersgrupper i offentlig og privat sektor. Aktuelle
anvendelsesområder vil blant annet være:


utdanningsinstitusjoner



frivillige organisasjoner



yrker i offentlige og private virksomheter hvor opplæring og formidling inngår som en
del av arbeidsoppgavene

Overordnet læringsmål
En bachelorkandidat fra SVT-fakultetet ved NTNU har tilegnet seg teoretisk kunnskap og
metodiske og kommunikative ferdigheter. Dette gjør kandidaten i stand til å arbeide selvstendig,
kritisk og analytisk med ulike typer oppgaver. Kandidaten kan tilegne seg ny kunnskap, kritisk
vurdere teorier og forskningsresultater, og er kvalifisert for oppgaver og utfordringer i et variert
spekter av roller i yrkesliv og samfunnsliv forøvrig.
Etter fullført bachelorgrad har kandidaten faglige og metodiske forutsetninger for å gjennomføre
et masterstudium innenfor samme fagområde, eller annet studium med bachelorgraden som
godkjent opptaksgrunnlag.
Læringsmål for bachelorprogrammet i pedagogikk
En student som har fullført en bachelor i pedagogikk forventes å ha oppnådd følgende
læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:
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Kunnskap
 ha kunnskap om og forståelse for pedagogikkens grunnleggende begreper og fagområdets
tradisjoner og egenart



ha kunnskap om og forståelse for sentrale problemstillinger, teoretiske innfallsvinkler og
metodiske tilnærminger i pedagogikk



ha kunnskap om teorier, sentrale temaer og problemstillinger innenfor det pedagogiske
fagfeltet

Ferdigheter
 kunne skape oversikt og trekke ut essenser fra store og komplekse tekster



kunne søke, behandle og vurdere faglig kunnskap og informasjon kritisk



kunne anvende faglig kunnskap på praktiske og/eller teoretiske problemstillinger,
gjennom å formulere og avgrense en problemstilling, relatere den til faglig kunnskap og
litteratur, samt belyse den på en metodisk relevant måte

Generell kompetanse
 kunne formidle faglig kunnskap, informasjon, teorier, ideer og problemstillinger innenfor
det pedagogiske fagfeltet



kunne analysere pedagogisk fagstoff og trekke egne slutninger



kunne oppdatere seg om sentral kunnskap innen fagområdet pedagogikk, samt planlegge
og gjennomføre arbeidsoppgaver og mindre prosjekter som strekker seg over tid

Studiets oppbygning
Bachelorprogrammet i pedagogikk (180 sp) er normert til 6 semester og består av


fellesemnene EXPH0003 Filosofi og vitenskapsteori (7,5 sp) og Perspektivemne (7,5 sp).



fordypning i pedagogikk på 105 studiepoeng består av
o obligatoriske emner i pedagogikk på til sammen 82,5 studiepoeng, inkludert
PED1001, PED1002, PED1003, PED1005, PED1006, PED1007 og PED2900.
o valgbare fordypningsemner i pedagogikk på til sammen 22,5 studiepoeng som
kan velges fra oversikten over valgbare emner i pedagogikk under.



breddeår/valgfrie emner på 60 studiepoeng i 3. og 4. semester, som for eksempel et
årsstudium i et annet fag, valgfrie emner, eller utveksling. Studenten må selv være
oppmerksom på at det ikke må være kollisjon mellom undervisnings- og
eksamenstidspunkt i de valgte emnene innenfor samme semester.
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Deltidsstudier

Det er mulig å ta studiet på deltid. Emnene PED1001, PED1002, PED1003, PED1006 og PED1007
må være bestått før det skrives bacheloroppgave i pedagogikk (PED2900).
Modell av anbefalt løp for bachelorprogrammet i pedagogikk

Semester
6. semester
(vår)

Emne (7,5 sp) Emne (7,5 sp)
Velg to av emnene PED1014,
PED2001, eller PED2002

5. semester
Perspektivemne
(høst)
4. semester
(vår)
3. semester
(høst)
2. semester
(vår)
1. semester
(høst)

EXPH0003
(Ex.phil)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

PED2900 Bacheloroppgave
Ett av emnene
PED1015,
PED1022, eller
PED1023

PED1005

Breddeår / valgfrie emner på til sammen 60 sp

PED1003
PED1001 (ex.fac.)

PED1006

PED1007
PED1002

Utvekslingsopphold

Det er mulig for studentene å dra på utveksling i ett eller to semester i løpet av bachelorstudiet.
Instituttet anbefaler utreise i 3. og/eller 4. semester (breddeåret).
Utvekslingsoppholdet må forhåndsgodkjennes av fakultetet før utreise, og skal planlegges og
registreres i utdanningsplanen til studenten innenfor de tre årene bachelorgraden er normert til.
Lånekassen gir kun støtte til fulltidsstudier; det vil si at utvekslingsoppholdet må tilsvare 30
studiepoeng for ett semester, og 60 studiepoeng for to semester.
Etter at utvekslingsoppholdet er ferdig må studentene søke fakultetet om endelig godkjenning av
emnene som er tatt. Emnene og studiepoengene blir da registrert i studentens utdanningsplan og
rapportert til Lånekassen. Emner som søkes endelig godkjent etter at graden er oppnådd og
vitnemålet er skrevet ut, kan ikke registreres og rapporteres til Lånekassen, eller inngå på
vitnemålet.
Fakultetet innvilger ikke forhåndsgodkjenning for utenlandsopphold etter 6. semester av normert
studietid.
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Ed-Exchange er en egen utvekslingsavtale for pedagogikkstudenter, mellom universitetene i


Groningen

(Nederland)



Dortmund

(Tyskland)



Birmingham (England)



Budapest

(Ungarn)



NTNU

(Norge)

Studenter kan gjennom denne avtalen ta ett semester (høst) ved ett av disse universitetene, helst i
3. semester. Søknadsfrist er 1. mars. Ta kontakt med instituttet for mer informasjon.
Tilreisende studenter via avtalen tilbys følgende emnepakke på til sammen 30 studiepoeng:


PED1022 Education and the Welfare State (7,5 sp)



PED1023 Mind and Culture: Basic approaches to Education (7,5 sp)



BARN2001 Childrens Rights in a Global Perspective (7,5 sp)



BARN2002 Childhood, Education and Well-Being with a Particular Focus on Africa (7,5
sp)

Emneoversikt
Obligatoriske emner
Kode
Tittel
PED1001
Pedagogisk filosofi og
(ex.fac.)
idéhistorie
Pedagogisk psykologi og
PED1002
utviklingspsykologi
PED1003
Didaktikk
Innføring i vitenskapsteori og
PED1005
forskningsmetode
PED1006
Pedagogisk sosiologi
Utdanningshistorie og
PED1007
utdanningspolitikk
PED2900
Bacheloroppgave i pedagogikk

Sp.

Und.

Adg.

Obl.

15

Høst

Åpent

15

Høst

Åpent

X

15

Vår

Åpent

X

7,5

Høst

Åpent

7,5

Vår

Åpent

X

7,5

Vår

Åpent

X

15

Vår

Åpent

X

FK

X
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Valgbare emner
Kode
Tittel
Mediepedagogikk og
PED1014
mediekompetanse
Deltakelse og mestring i ulike
PED1015
grupper og læringsmiljø
Education and the Welfare
PED1022
State1)
Body, Mind and Culture: Basic
PED1023
approaches to Education1)
Pedagogikk i
PED2001
samfunnsperspektiv
PED2002
Barne- og ungdomskulturer

Sp.

Und.

Adg.

Obl.

7,5

Vår

Åpent

7,5

Høst

Åpent

7,5

Høst

Åpent

7,5

Høst

Åpent

X

7,5

Vår

Åpent

X

7,5

Vår

Åpent

FK

Obl. = Emnet har obligatorisk aktivitet som må være bestått for å få gå opp til eksamen.
FK = Emnet har forkunnskapskrav.
Sjekk emnebeskrivelsen for nærmere informasjon: www.ntnu.no/studier/emner/
1)

Emnene undervises på engelsk

Valgbare fordypningsemner kan avlyses dersom det melder seg mindre enn 10 studenter. Instituttet
er forpliktet til å gi den undervisning som studieplanen krever (30 studiepoeng pr. semester).
Det er anledning til å ta enkeltemner i pedagogikk uten å ha full fordypning som mål, for eksempel
som valgfrie emner (breddeår) i andre bachelorprogram. Husk å sjekke forkunnskapskrav og om
emnet er adgangsbegrenset eller har krav om opptak til studieprogrammet (studierettskrav).
Overgangsordninger
Overgangsordninger for nedlagte emner er beskrevet i den aktuelle studieplanen. Ta kontakt med
Institutt for pedagogikk og livslang læring dersom du har spørsmål.
For studenter tatt opp før høstsemesteret 2011, eller som fullfører sin fordypning i pedagogikk
etter gammel ordning (BSV / 82,5 sp.) viser vi til overgangsordninger beskrevet i studiehåndboka
for 2013/2014; www.ntnu.no/svt/studier/studiehandbok/
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MASTER I PEDAGOGIKK
Kort om studieprogrammet
Masterstudiet i pedagogikk skal inspirere til kritisk og selvstendig tenkning, til utøvelse av
teoretisk og praktisk dømmekraft og gi innsikt i vitenskapelig tenkemåte og metode. Studiet
kvalifiserer til forsknings- og utviklingsarbeid, og til arbeid innenfor en rekke pedagogiske
virksomheter og arbeidsområder. Fullført mastergrad gir også grunnlag for opptak til videre
doktorgradsstudier.
Masterstudiet i pedagogikk ved NTNU tilbyr tre studieretninger: utdanning og oppvekst,
spesialpedagogikk og førskolepedagogikk.
Yrkesmuligheter
En mastergrad i pedagogikk fra NTNU gir spesifikk fagkompetanse innenfor studieretningens
område, og i tillegg en generell kompetanse som er viktig for arbeidslivet. Studiet vil særlig
kvalifisere til arbeid innen evaluerings-, utrednings- og forskningsarbeid, til undervisning på
høgskoler og universiteter, og til pedagogisk arbeid innenfor barnehage-, skole og
oppvekstsektoren. Mange pedagoger jobber også innenfor administrasjon, organisasjon og ledelse
i offentlige og private virksomheter, innen opplæringsvirksomhet og kompetanseutvikling.
Mastergraden i pedagogikk kvalifiserer også for videre studier på Ph.d.-nivå.
Læringsmål for masterprogrammet i pedagogikk
Etter fullført masterprogram i pedagogikk vil studentene ha tilegnet seg


en selvstendig og kritisk begrunnet oppfatning av pedagogiske problemer med grunnlag i
faglitteratur og teori



innsikt i vitenskapelig tenkning og metode, og erfaring i å bruke dette i arbeid med
masteroppgaven



bevissthet om fag- og forskningsetiske problemstillinger på det pedagogiske området



evne til å kommunisere om faglige problemstillinger og formidle egne faglige
vurderinger på en relevant måte overfor ulike målgrupper.

Innenfor hver av de tre studieretningene gis det fordypning i emner som teoretisk og praktisk er
innrettet mot ulike arbeidsområder i utdannings- og oppvekstsektoren. De tre studieretningene
utdanning og oppvekst, spesialpedagogikk og førskolepedagogikk har ulike læringsmål og
beskrivelsen av disse finnes i egne avsnitt nedenfor.
Adgang til enkeltemner
Studenter som har en aktiv studierett ved et studieprogram ved NTNU og som fyller
forkunnskapskravene kan undervisnings- og vurderingsmelde (eksamensmelde) seg i enkeltemner
innen gjeldende frister. Masteroppgavene i pedagogikk (PED3903, PED3905 og PED3906),
krever studierett og er forbeholdt studenter som har søkt og fått opptak til de respektive
studieretningene.
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C-krav og B-garanti
Ved opptak til masterprogrammet i pedagogikk er det innført karakterkrav. Dette innebærer at alle
som tas opp må ha et veid gjennomsnitt på karakteren C, eller bedre, i opptaksgrunnlaget sitt. Det
er videre innført B-garanti, som vil si at alle søkere med et veid gjennomsnitt på karakteren B, eller
bedre, i opptaksgrunnlaget sitt er garantert plass.
Nye opptakskrav fra 2016

Fra opptaket 2016 er det et krav at alle søkere til master i pedagogikk har metode og
bacheloroppgave som en del av opptaksgrunnlaget sitt. Kravet oppfylles gjennom å ta emnene
PED1005 Innføring i vitenskapsterori og forskningsmetode (7,5 sp.) og PED2900
Bacheloroppgave i pedagogikk (15 sp.), eller tilsvarende.
Les mer under de spesifikke studieretningene.
Emneoversikt
Obligatoriske emner i vitenskapsteori og forskningsmetode (alle studieretninger)

Kode

Tittel

PED3001

Statistikk

PED3010
PED3009 1)

Sp.
7,5
sp

Und.

Adg.

Høst

Åpent

15

Høst

Åpent

7,5

Høst

Åpent

Tittel
Sp.
Utdanning – historie, politikk og
15
styring
Pedagogikk, kultur og medier
15
Læring, motivasjon og sosialt
15
samspill
Pedagogisk grunnlagstenkning
7,5
Masteroppgave i utdanning og
30
oppvekst

Und.

Adg.

Høst

Åpent

X

X

Høst

Åpent

X

X

Vår

Åpent

X

X

Vår
Høst og
vår

Åpent
Studierettskrav

X

X

Vitenskapsteori og
forskningsmetode
Fordypning i forskningsmetode

Obl. FK
X

X

X

X

Studieretningsemner - utdanning og oppvekst

Kode
PED3611
PED3612
PED3613
PED3614
PED3906

Obl. FK

X
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Studieretningsemner - spesialpedagogikk
Kode
Tittel
Grunnleggende
spesialpedagogiske
PED3041
problemstillinger
*PED3542
Lese- og skrivevansker (15 sp.)
*PED3543
Sosioemosjonelle vansker
*PED3544
Matematikkproblemer
Masteroppgave i
PED3903
spesialpedagogikk

Sp.

Und.

Adg.

30

Høst

Åpent

15
15
15

Vår
Vår
Vår
Høst og
vår

Åpent
Åpent
Åpent
Studierettskrav

30

Obl. FK
X

X

X

*Institutt for pedagogikk og livslang læring tilbyr minst to av tre fordypningsemner i vårsemesteret

Studieretningsemner - førskolepedagogikk
Kode
Tittel
Masteroppgave i
PED3905
førskolepedagogikk

Sp.
30

Und.
Høst og
vår

Adg.
Studierettskrav

Obl. FK
X

Obl. = Emnet har obligatorisk aktivitet som må være bestått for å få gå opp til eksamen.
FK = Emnet har forkunnskapskrav.
Sjekk emnebeskrivelsen for nærmere informasjon: www.ntnu.no/studier/emner/
1)

Studentene anbefales å ta PED3008 Vitenskapsteori og forskningsmetode og PED3009 Fordypning i
forskningsmetode det samme semesteret.

Emner med studierettskrav er forbeholdt studenter tatt opp på de respektive studieretninger i
masterprogrammet i pedagogikk.
Valgfrie emner kan generelt avlyses dersom det melder seg mindre enn 10 studenter. Instituttet er
forpliktet til å gi den undervisning studieplanen krever, som er 30 studiepoeng pr semester.
I emner som har vurderingsform som består av både individuell eksamen og gruppeeksamen, er
det ikke anledning til å ta individuell skriftlig prøve ett semester, og så gjennomføre
gruppeeksamen et senere semester.
Fellesemner i vitenskapsteori og forskningsmetode
Metodekursene tar sikte på å gi studentene en bred innføring i pedagogiske forskningsmetoder.
Målet med emnene er å gjøre studentene i stand til å vurdere vitenskapelig arbeid og å planlegge,
og gjennomføre egen forskning.
Overgangsordninger
Metodeemnene skal ha et samlet omfang på 30 sp. Det er noe overlapp mellom gamle og nye
metodeemner, som vil gi reduksjon i uttelling av studiepoeng dersom man kombinerer gamle og
nye emner. Vi ber om at studenter som har en kombinasjon av gamle og nye metodeemner om å
kontakte Pedagogisk institutt for en nærmere avklaring.
Overgangsordninger for nedlagte emner er beskrevet i aktuelle studieplan. Ta kontakt med Institutt
for pedagogikk og livslang læring dersom du har spørsmål.
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Metodeemne PED3008 vitenskapsteori og forskningsmetode (22,5 sp) ble fra høsten 2016 delt opp i
to emner:
 PED3001 Statistikk (7,5 sp)



PED3010 Vitenskapsteori og forskningsmetode (15 sp)

Det er full overlapp mellom PED3008 og de to emnene PED3001 og PED3010. Obligatorisk
aktivitet avlagt i PED3008 vil godkjennes som obligatorisk aktivitet i PED3001 og PED3010, men
studentene må i tillegg levere en skriftlig øving i PED3001.
Studenter som tidligere har tatt ett av følgende emner må ta følgende nye emner for å
tilfredsstille metode og statistikkravet i master i pedagogikk
PED3008
PED3009
PED3001

PED3009
PED3001

PED3010
PED3009

PED3010
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MASTER I PEDAGOGIKK, STUDIERETNING UTDANNING OG OPPVEKST
Kort om studieretningen
Studieretningen gir forskningsbasert kunnskap om utdanning og oppvekst og kompetanse i
vitenskapelig utrednings- og forskningsarbeid. Studiet har et samlet omfang på 120 studiepoeng,
normert til 2 års studietid på heltid. Formålet med studiet er at studentene skal tilegne seg
vitenskapelig kunnskap og kompetanse innen pedagogikkforskningens teoretiske, metodiske og
empiriske områder.
Master i pedagogikk, studieretning utdanning og oppvekst bygger videre på den kompetansen
studenten opparbeider seg på bachelorutdanningen i pedagogikk. Gjennom masterstudiet
undersøkes og diskuteres sentrale pedagogiske fenomener som oppvekst, utdanning og
utdanningspolitikk, læring, kunnskap, danning, identitet, medier og sosiale samspillsprosesser. Det
rettes særlig fokus mot barn og unges utdanning og oppvekstsvilkår både innenfor, utenfor og på
tvers av pedagogiske institusjoner. Studieretningen legger et lokalt, nasjonalt så vel som et
internasjonalt perspektiv til grunn for de pedagogiske fenomener som studeres. Sentralt i
masterstudiet står også utvikling av inngående kunnskaper om hvordan vi ved hjelp av
vitenskapelige forskningsmetoder kan studere pedagogiske strukturer og prosesser.
Studieretningen gir også kunnskaper, ferdigheter og kompetanse på forsknings- og
utredningsarbeid innen pedagogikk.
Yrkesmuligheter
Studiet vil særlig kvalifisere for arbeid innen evaluerings-, utrednings- og forskningsarbeid, til
undervisning på høgskoler og universitet, og til arbeid innenfor administrasjon, organisasjon og
ledelse i offentlig og privat virksomhet, innen opplæringsvirksomhet og kompetanseutvikling.
Programmet er relevant også for studenter med en fullført lærerutdanning eller
profesjonsutdanning, som arbeider med undervisning og opplæring, og som ønsker en
masterutdanning som gir perspektiv til deres pedagogiske virke. Studiet gir forutsetning for videre
forskning og opptak på doktorgradsprogrammet i pedagogikk.
Ph.d.-grad
Master i pedagogikk, studieretning utdanning og oppvekst, kvalifiserer til opptak til et Ph.d.program. En utfyllende liste over Ph.d.-program ved fakultet for samfunnsvitenskap og
teknologiledelse finnes på http://www.ntnu.no/svt/studier/phd-utdanning.
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Opptakskrav
Opptakskravet til master i pedagogikk, studieretning utdanning og oppvekst, studieåret
2016/2017er som følger:


bachelor med fordypning i pedagogikk på minimum 90 studiepoeng, eller



bachelor i rådgivning og voksnes læring (inkludert PED1001, PED1006 og PED1007),
eller



fullført lærerutdanning (grunnskolærerutdanning, allmennlærerutdanning,
barnehagelærerutdanning, førskolelærerutdannig, faglærerutdanning, bachelorgrad +
ettårig PPU), eller



relevant profesjonsutdanning med minimum 60 studiepoeng pedagogikk

Spesifisering av opptakskravene

Studenter som har fullført de tre første årene av en allmennlærerutdanning (ALU) eller
grunnskolelærerutdanning (GLU) fyller også opptakskravet. Vi gjør oppmerkom på at NTNU ikke
utsteder ALU/GLU vitnemål, og at det er utdanningsinstitusjonen hvor studenten har tatt de tre
første årene av ALU/GLU som kan godkjenne det første året av mastergraden som det siste året
av ALU/GLU.
Søkere med vernepleier-, barnevernspedagog- eller sosionomutdanning (etter rammplaner av 1.des
2005) må ta til sammen 30 studiepoeng av følgende emner for å kvalifisere for opptak til dette
masterprogrammet: PED1001 (15 sp.), PED1003 (15 sp.), PED1006 (7,5 sp.) og/eller PED1007.
Søkere med sykepleierutdanning (etter rammeplan av 25. januar 2008) må ta til sammen 45
studiepoeng av følgende emner for å kvalifisere for opptak til dette masterprogrammet: PED1001
(15 sp.), PED1002 (15 sp.), PED1003 (15 sp.), PED1006 (7,5 sp.) og/eller PED1007 (7,5 sp.).
Nye opptakskrav fra 2016

Vi gjør oppmerksom på at det fra opptaket 2016 er et krav at alle søkere til dette masterprogrammet
har metode og bacheloroppgave som en del av opptaksgrunnlaget sitt. Dersom søkeren ikke har
dette kan hun tilfredstille kravet gjennom å ta emnene PED1005 Innføring i vitenskapsterori og
forskningsmetode (7,5 sp.) og PED2900 Bacheloroppgave i pedagogikk (15 sp.).
C-krav og B-garanti

Ved opptak til master i pedagogikk, studieretning utdanning og oppvekst, er det innført
karakterkrav. Dette innebærer at alle som tas opp må ha et veid gjennomsnitt på karakteren C, eller
bedre, i opptaksgrunnlaget sitt. På dette masterprogrammet er det innført B-garanti, som vil si at
alle søkere med et veid gjennomsnitt på karakteren B, eller bedre, i opptaksgrunnlaget sitt er
garantert plass.
Læringsmål
En student som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert
i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:
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Kunnskap
 ha kunnskap om pedagogiske forskningstradisjoner, pedagogikkfagets utvikling og
pedagogikk som vitenskap



ha kunnskap om tidligere og nåværende syn på oppvekst, utdanning, undervisning og
læring i et livslangt perspektiv



ha kunnskap om hvordan analysere og forstå pedagogiske prosesser

Ferdigheter
 kunne kritisk velge, formulere, undersøke og analysere sentrale pedagogiske
problemstillinger, både selvstendig og i samspill med andre



kunne arbeide systematisk med vitenskapelige teorier og metoder



kunne analysere og formidle resultatene av egne og andres forskning innenfor det
pedagogiske fagområdet

Generell kompetanse
 kunne gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter, delta i tverrfaglig
samarbeid, og kommunisere faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner



kunne gjennomføre et omfattende selvstendig arbeid og analysere relevante fag- og
forskningsetiske problemstillinger



kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder, og bidra til nytenkning i
innovasjonsprosesser
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Studiets oppbygning
Masterprogrammet i pedagogikk, studieretning utdanning og oppvekst (120 sp), er normert til 4
semester, og består av


60 studiepoeng studieretningsemner (PED3611, PED3612, PED3613, PED3614, EiT)



30 studiepoeng vitenskapsteori og forskningsmetode (PED3001, PED3010 og PED3009)



30 studiepoeng masteroppgave (PED3906)

Modell av anbefalt løp for masterprogrammet i pedagogikk, studieretning utdanning og oppvekst

Semester
4. semester
(vår)
3. semester
(høst)
2. semester
(vår)
1. semester
(høst)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

PED3906 Masteroppgave i utdanning og oppvekst
PED3001
PED3613
PED3611

PED3010

PED3009

PED3614

Eksperter i Team

PED3612

Utvekslingsopphold

Det er mulig for studenten å ta et utenlandsopphold i ett til to semester. Det er viktig at de fagene
studenten tar i utlandet er forhåndsgodkjent av fakultetet og passer inn i de øvrige
utdanningsplanene til studenten.
Studenter som er tatt opp på master i pedagogikk, studieretning utdanning og oppvekst, har
mulighet til et utvekslingsopphold ved Institute of Education (IoE), University of London. Det er
satt av to plasser (i utgangspunktet en høst og en vår). Ta kontakt med studieveileder ved Institutt
for pedagogikk og livslang læring for nærmere informasjon.
Deltidsstudier

Deler av studiet kan tas som deltidsstudium etter avtale med SVT-fakultetet.
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Emneoversikt
Fellesemner i vitenskapsteori og forskningsmetode

Kode
PED3001
PED3010
PED3009

Tittel
Statistikk
Vitenskapsteori og
forskningsmetode
Fordypning i forskningsmetode

Sp.

7,5

Studieretningsemner i utdanning og oppvekst
Kode
Tittel
Sp.
Utdanning – historie, politikk og
PED3611
15
styring
PED3612
Pedagogikk, kultur og medier
15
Læring, motivasjon og sosialt
PED3613
15
samspill
PED3614
Pedagogisk grunnlagstenkning
7,5

Und.
Høst

Adg.
Åpent

Obl.
X

FK
X

Høst

Åpent

X

X

Høst

Åpent

X

X

Und.

Adg.

Obl.

FK

Høst

Åpent

X

X

Høst

Åpent

X

X

Vår

Åpent

X

X

Vår

Åpent
Adgangsbegrenset
Studierettskrav

X

X

EiT 1)

Eksperter i Team

7,5

Vår

PED3906

Masteroppgave i utdanning og
oppvekst

30

Høst og
vår

X
X

Obl. = Emnet har obligatorisk aktivitet som må være bestått for å få gå opp til eksamen.
FK = Emnet har forkunnskapskrav.
Sjekk emnebeskrivelsen for nærmere informasjon: www.ntnu.no/studier/emner/
1)

Se egen beskrivelse av Eksperter i Team foran i studiehåndboka. Eksperter i Team skal tas som intensivlandsby i
dette masterprogrammet.

Lavere grads emner kan ikke brukes som emner i master i pedagogikk, studieretning utdanning og
oppvekst. Emner som inngår i opptaksgrunnlaget til mastergraden kan ikke samtidig inngå i
mastergraden.
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Overgangsordninger
Overgangsordninger for nedlagte emner og studieretninger er beskrevet i aktuell studieplan. Ta
kontakt med Institutt for pedagogikk og livslang læring dersom du har spørsmål.
Overgangsordninger i metode-/statistikk-emner er beskrevet i eget avsnitt om «fellesemner i
vitenskapsteori og forskningsmetode».
Faglig overlapp/studiepoengsreduksjon

Gammelt emne
Nytt emne 2015/2016
(full faglig overlapp /
reduksjon i uttelling for alle emner)
Norsk utdanningshistorie
PED3510
og utdanningspolitikk i et
PED3611 Utdanning – historie, (7,5 sp)
internasjonalt perspektiv
(15 sp)
politikk og styring
PED3521
Utdanningsledelse
(15 sp)
PED3582 Mediedanning og
(7,5 sp)
mediepedagogikk
PED3612 Pedagogikk, kultur
Pedagogisk sosiologi:
(15 sp)
og medier *
PED3513
Kultur, utdanning og
(7,5 sp)
interaksjon
PED3522
Læring og motivasjon
(15 sp)
PED3613 Læring, motivasjon
(15 sp)
og sosialt samspill
PED3523 Sosialt miljø og samspill
(7,5 sp)
blant barn og unge
PED3614 Pedagogisk
PED3514 Pedagogisk
(7,5 sp)
grunnlagstenkning
(7,5 sp)
grunnlagstenkning

Merknad
gammelt
emne
Emnet utgår
Emnet utgår
Emnet utgår
Emnet utgår
Emnet utgår
Emnet utgår
Emnet utgår

Vi gjør oppmerksom på at emnet PED3612 endret navn fra studieåret 2015/2016 til studieåret
2016/2017. Studieåret 2015/2016 het emnet: PED3612 Mediepedagogikk og pedagogisk sosiologi
(15 sp.). Fra studieåret 2016/2017 heter emnet Pedagogikk, kultur og medier (15 sp.)
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MASTER I PEDAGOGIKK, STUDIERETNING SPESIALPEDAGOGIKK
Kort om studieretningen
Studieretningen i spesialpedagogikk er et samarbeid mellom Institutt for pedagogikk og livslang
læring ved SVT-fakultetet ved NTNU, Fakultet for lærer- og tolkeutdanning (FLT) ved NTNU,
Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT), og Dronning Mauds Minne Høgskole for
barnehagelærerutdanning (DMMH). Studiet har et samlet omfang på 120 studiepoeng, normert til
2 års studietid på heltid.
Det første året av studieretning spesialpedagogikk avlegges enten ved NTNU eller ved en av de
samarbeidende institusjonene, HiNT eller DMMH. Det andre året av studieretningen i
spesialpedagogikk består av 30 studiepoeng metodeemner og 30 studiepoeng masteroppgave.
Disse avlegges ved NTNU. Søknad om opptak til studieretning spesialpedagogikk sendes via
NTNUs søknadsweb, uansett om første år av masterstudiet skal avlegges ved NTNU, DMMH,
eller HiNT.
Yrkesmuligheter
Fullført master i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk, kvalifiserer først og fremst for
arbeidsoppgaver innen utdanningssystemet og offentlig forvaltning. Arbeidsoppgavene er både
rettet mot forebyggende virksomhet og mot direkte arbeid med barn, unge og voksne med spesielle
behov. Oppgavene omfatter undervisning, veiledning, rådgivning og planlegging på kommune- og
fylkesnivå. Studiet gir forutsetning for videre forskning og opptak på doktorgradsprogrammet.
Ph.d.-grad
Master i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk, kvalifiserer for opptak til et Ph.d.-program.
En utfyllende liste over Ph.d.-program ved fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse
finnes på http://www.ntnu.no/svt/studier/phd-utdanning.
Opptakskrav
Opptakskrav til master i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk, studieåret 2016/2017 er
som følger:


bachelor med fordypning i pedagogikk på minimum 90 studiepoeng, eller



bachelor i rådgivning og voksnes læring, eller



fullført lærerutdanning (grunnskolærerutdanning, allmennlærerutdanning,
barnehagelærerutdanning, førskolelærerutdannig, faglærerutdanning, bachelorgrad +
ettårig PPU), eller



relevant profesjonsutdanning med minimum 60 studiepoeng pedagogikk.
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Spesifisering av opptakskravene

Studenter som har fullført de tre første årene av en allmennlærerutdanning (ALU) eller
grunnskolelærerutdanning (GLU) fyller også opptakskravet. Vi gjør oppmerksom på at det er
fakultetet eller utdanningsinstitusjonen hvor studenten har tatt de tre første årene av ALU/GLU
som kan godkjenne det første året av mastergraden som det siste året av ALU/GLU.
Søkere med vernepleier-, barnevernspedagog- eller sosionomutdanning (etter rammeplaner av
1.des 2005) må ta til sammen 30 studiepoeng av følgende emner for å kvalifisere for opptak til
dette masterprogrammet: PED1001 (15 sp.), PED1003 (15 sp.), PED1006 (7,5 sp.) og/eller
PED1007.
Søkere med sykepleierutdanning (etter rammeplan av 25. januar 2008) må ta til sammen 45
studiepoeng av følgende emner for å kvalifisere for opptak til dette masterprogrammet: PED1001
(15 sp.), PED1002 (15 sp.), PED1003 (15 sp.), PED1006 (7,5 sp.) og/eller PED1007 (7,5 sp.)
Nye opptakskrav fra 2016

Vi gjør oppmerksom på at det fra opptaket 2016 er et krav om at alle søkere til dette
masterprogrammet har metode og bacheloroppgave som en del av opptaksgrunnlaget sitt. Dersom
søkeren ikke har dette kan hun tilfredsstille kravet gjennom å ta emnene PED1005 Innføring i
vitenskapsteori og forskningsmetode (7,5 sp.) og PED2900 Bacheloroppgave i pedagogikk (15
sp.).
C-krav og B-garanti

Ved opptak til master i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk, , er det innført karakterkrav.
Dette innebærer at alle som tas opp må ha et veid gjennomsnitt på karakteren C, eller bedre, i
opptaksgrunnlaget sitt. På dette masterprogrammet er det innført B-garanti, som vil si at alle søkere
med et veid gjennomsnitt på karakteren B, eller bedre, i opptaksgrunnlaget sitt er garantert plass.
Det er et begrenset antall plasser på masterprogrammet og studenter med lavere enn B i snitt vil
rangeres for opptak til disse plassene.
Adgang til enkeltemner

Det er mulig å ta åpne enkeltemner i spesialpedagogikk uten å være tatt opp til masterprogrammet.
For å ta emnene må man ha en aktiv studierett ved NTNU, oppfylle forkunnskapskravene og melde
seg til emnet innen gjeldende frister.
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Læringsmål
En student som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert
i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap
 ha kunnskap om hva spesialpedagogikk er og innebærer i lys av fagets historiske
utvikling



ha kunnskap om teorier og sentrale begreper som brukes innenfor den spesialpedagogiske
fagdisiplinen



ha innsikt i og kunnskap om ulike perspektiver på spesialpedagogisk virksomhet

Ferdigheter
 kunne reflektere over innhold i spesialpedagogisk litteratur, formidle og dele sine
refleksjoner med andre, muntlig og skriftlig



kunne bruke teoretisk kunnskap for å forstå spesialpedagogisk virksomhet



kunne bruke teoretisk kunnskap til kritisk å velge, formulere, undersøke og analysere
spesialpedagogiske problemstillinger

Generell kompetanse
 kunne delta i tverrfaglig samarbeid



kunne begrunne valg med utgangspunkt i spesialpedagogisk litteratur



kunne kartlegge enkeltelever og systemer med tanke på å forebygge og avhjelpe
lærevansker

Studiets oppbygning
Masterprogrammet i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk (120 sp), er normert til 4
semester og består av:


60 studiepoeng studieretningsemner (PED3041 og 2 av emnene i serien PED3542,
PED3543, PED3544). Institutt for pedagogikk og livslang læring tilbyr minst to av
studieretningsemnene i serien PED3542-PED3544. Fakultetet for lærer- og
tolkeutdanning ved NTNU og de samarbeidende høgskoler tilbyr emner som kan inngå
som deler av master i spesialpedagogikk. Nærmere informasjon om høgskolenes tilbud
fås ved henvendelse til de respektive høgskoler.
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30 studiepoeng i statistikk, vitenskapsteori og forskningsmetode PED3001, PED3009,
PED3010) som tar sikte på en dypere forståelse av pedagogiske forskningsmetoder hvor
målet med studiet er å gjøre studentene i stand til selv å planlegge, og gjennomføre
forsknings- og utredningsarbeid, bl.a. masteroppgaven og til å vurdere vitenskapelig
arbeid. Undervisningen og eksamen i denne delen er lagt til Institutt for pedagogikk og
livslang læring



30 studiepoeng masteroppgave (PED3903) som består av arbeid med masteroppgaven i
spesialpedagogikk (PED3903). Veileder oppnevnes normalt ikke før eksamen i metode
(30 sp) og studieretningsemner (60 sp) er bestått. Det skal inngås en avtale mellom
studenten og instituttet om gjennomføring av masteroppgaven. Veiledning på
masteroppgaven gis av Institutt for pedagogikk og livslang læring eller ved en av de
samarbeidende høgskolene.

Modell av anbefalt løp for masterprogrammet i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk

Semester
4. semester
(vår)
3. semester
(høst)
2. semester
(vår)
1. semester
(høst)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

PED3903 Masteroppgave i spesialpedagogikk
PED3001

PED3010

PED3009

To av emnene PED3542, PED3543, PED3544
PED3041 (inkludert 2 ukers praksis)

Praksis

I tilknytning til fordypningsemnene i spesialpedagogikk på til sammen 60 studiepoeng i studiets
første år skal studentene gjennomføre til sammen 5 ukers obligatorisk praksis; to uker i Pedagogisk
psykologisk tjeneste (PPT) / Barne- og familietjenesten (BFT) i høstsemesteret og tre uker i
grunnskolen i vårsemesteret.
Utvekslingsopphold

Det er mulig for studenten å ta et utenlandsopphold i ett til to semester. Det er viktig at eksterne
emner er forhåndsgodkjent av fakultetet og passer inn i utdanningsplanen til studenten.
Deltidsstudier

Deler av studiet kan tas som deltidsstudium etter avtale med fakultetet.
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Emneoversikt
Fellesemner i vitenskapsteori og forskningsmetode

Kode
PED3001
3010
PED3009

Tittel
Statistikk
Vitenskapsteori og
forskningsmetode
Fordypning i forskningsmetode

Studieretningsemner i spesialpedagogikk
Kode
Tittel
Grunnleggende
PED3041
spesialpedagogiske problemstillinger
PED3542
Lese- og skrivevansker
PED3543
Sosioemosjonelle vansker
PED3544
Matematikkproblemer
Masteroppgave
PED3903
spesialpedagogikk

Sp.
7,5

Und.
Høst

Adg.
Åpent

Obl.
X

FK
X

15

Høst

Åpent

X

X

7,5

Høst

Åpent

X

X

Sp.

Und.

Adg.

Obl.

FK

30

Høst

Åpent

X

X

15
15
15

Vår
Vår
Vår

X
X
X

X
X
X

30

Høst/ vår

Åpent
Åpent
Åpent
Studierettskrav

X

Obl. = Emnet har obligatorisk aktivitet som må være bestått for å få gå opp til eksamen.
FK = Emnet har forkunnskapskrav.
Sjekk emnebeskrivelsen for nærmere informasjon: www.ntnu.no/studier/emner/

Emner som inngår i opptaksgrunnlaget til masterstudiet kan ikke samtidig inngå i mastergraden.
Vær oppmerksom på at enkelte emner kan ha endret vurderingsform og/eller endret beregning av
delkarakterer. Ved evt. gjentak av eksamen må du rette deg etter gjeldende studieplan.
Overgangsordninger
Overgangsordninger for nedlagte emner er beskrevet i aktuelle studieplan. Ta kontakt med Institutt
for pedagogikk og livslang læring dersom du har spørsmål.
For overgangsordninger i metode/statistikk: Se ovenfor under fellesemner.
To av emnene i rekken PED3542, PED3543, PED3544 godkjennes som emnet PED3042
Fordypning i lærevansker (30 sp).
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MASTER I PEDAGOGIKK, STUDIERETNING FØRSKOLEPEDAGOGIKK
Kort om studieretningen
Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk, er et samarbeid mellom NTNU og
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH). Studiet har et samlet
omfang på 120 studiepoeng, normert til 2 års studietid på heltid.
Formålet med master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk, er å gi studentene en
oversikt over og kunnskap om nyere forskning og teoretiske perspektiv på barn, barndom og
barnehage. Studentene skal bli i stand til å vurdere vitenskapelige arbeid, og selv planlegge og å
gjennomføre forsknings- og utviklingsarbeid gjennom arbeidet med masteroppgaven.
Begrep som omsorg og lek, læring og danning drøftes i lys av nyere forskning, sentrale teorier og
utvalgte emner fra idéhistorien. Også begrep som inkludering og anerkjennelse blir behandlet i en
barnehagefaglig kontekst. Kunnskap om både historiske perspektiv og nyere barnehagepolitiske
diskurser vil inngå i dette studiet.
Studiet inneholder også mulighet for fordypning innenfor felt som organisasjon og ledelse,
veiledning eller fysisk aktivitet og helse, alle i et barnehagefaglig perspektiv.
Yrkesmuligheter
Studiet kvalifiserer blant annet til


faglig pedagogisk arbeid i barnehagen og med barn generelt



pedagogisk-administrative oppgaver i barnehagesektoren på enhets-, kommune- og
fylkesnivå



undervisning i pedagogiske emner på videregående-, høgskole- og universitetsnivå



konsulent-, rådgivnings- og veiledningsoppgaver



videre Ph.d.-studier

Ph.d.-grad
Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk, kvalifiserer til opptak til et Ph.d.-program.
En utfyllende liste over ph.d.-program ved fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse
finnes på http://www.ntnu.no/svt/studier/phd-utdanning.
Opptakskrav
Opptakskrav til master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk, studieåret 2016/2017 er
som følger:


bachelor med fordypning i pedagogikk på minimum 90 studiepoeng, eller



fullført og bestått treårig førskolelærerutdanning eller tilsvarende, for eksempel
barnevernspedagogutdanning, allmennlærerutdanning eller sosionomutdanning
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Nye opptakskrav fra 2016

Vi gjør oppmerksom på at det fra opptaket 2016 er et krav at alle søkere til dette masterprogrammet
har metode og bacheloroppgave som en del av opptaksgrunnlaget sitt. Dersom søkeren ikke har
dette kan hun tilfredstille kravet gjennom å ta emnene PED1005 Innføring i vitenskapsterori og
forskningsmetode (7,5 sp.) og PED2900 Bacheloroppgave i pedagogikk (15 sp.).
C-krav og B-garanti

Ved opptak til master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk, er det innført karakterkrav.
Dette innebærer at alle som tas opp må ha et veid gjennomsnitt på karakteren C, eller bedre, i
opptaksgrunnlaget sitt. På dette masterprogrammet er det innført B-garanti, som vil si at alle søkere
med et veid gjennomsnitt på karakteren B, eller bedre, i opptaksgrunnlaget sitt er garantert plass.
Læringsmål
En student som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert
i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap
 ha kunnskap om pedagogiske forskningstradisjoner og pedagogikk som vitenskap



ha inngående kunnskap om fagområdet barn og barndom



ha inngående kunnskap om barnehagen i et historisk og samtidig perspektiv

Ferdigheter
 kunne analysere forskning på barn, barndom og barnehage, og ha evne til å se
sammenheng mellom teoretisk og praktisk-pedagogisk kunnskap



kunne utvikle respekt for vitenskapelige verdier, slik som åpenhet, presisjon,
etterrettelighet og betydningen av å skille mellom dokumenterbar kunnskap og
meningsytringer



kunne analysere og drøfte barnehagens funksjon i dagens samfunn, med bakgrunn i ulike
tilnærminger



kunne skjelne mellom dokumenterbar kunnskap og meningsytringer på barnehagefeltet

Generell kompetanse
 ha innsikt i vitenskapelig tenkning og metode og erfaring med å bruke dette i arbeid med
masteroppgaven, og kunne anvende sin faglighet til å gjøre kvalifiserte og velbegrunnede
valg
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Studiets oppbygning
Masterprogrammet i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk (120 sp), er normert til 4
semester og består av tre deler:


Del I - studieretningsemner i førskolepedagogikk (60 sp),



Del II – fellesemner i metode og vitenskapsteori (30 sp), og



Del III - masteroppgave (30 sp).

Masterprogrammets del I – 60 studiepoeng (DMMH)
Del I består av



en obligatorisk studieenhet på 30 studiepoeng: ”Barn, barndom og barnehage”. Enheten
går i dybden på utvalgte kjernebegrep, teorier og perspektiver innenfor det
førskolepedagogiske forskningsfeltet.



en valgbar studieenhet på 30 studiepoeng som velges blant emnene i tabellen nedenfor.

Del I har som mål å gi fordypning i nyere forskning om barn, barndom og barnehage, og innbefatter
ulike teoretiske, filosofiske og dagsaktuelle perspektiv knyttet til disse temaene. Med barn menes
i hovedsak barn under skolealder. Ansvarlig: DMMH.
Emnene i førskolepedagogikk ved DMMH er organisert som 2x15 studiepoeng, der de første 15
sp tas i høstsemesteret og de 15 siste tas i vårsemesteret. En heltidsstudent tar da både det
obligatoriske emnet og et valgfritt emne samme år. En deltidsstudent tar kun ett emne pr. studieår.
Emnebeskrivelser for emnene ved DMMH finnes på www.dmmh.no. Søknad om opptak til de
valgbare studieenhetene ved DMMH rettes til DMMH.
Masterprogrammets del II – 30 studiepoeng (NTNU)

Del II har som mål å gi innsikt, kunnskaper og ferdigheter i vitenskapsteori og forskningsmetode.
Metodekursene tar sikte på å gi studentene en bred innføring i pedagogiske forskningsmetoder.
Målet med emnene er å gjøre studentene i stand til å vurdere vitenskapelig arbeid og å planlegge,
og gjennomføre egen forskning.
Masterprogrammets del III – 30 studiepoeng (NTNU)

Del III er et selvstendig arbeid med masteroppgaven i førskolepedagogikk. Målet med dette
arbeidet er å gjøre studenten i stand til å anvende relevant kunnskap om barn, barndom og
barnehage for å planlegge-, og gjennomføre et forskningsarbeid. Det skal inngås en avtale mellom
student, veileder og Institutt for pedagogikk og livslang læring om gjennomføring av
masteroppgaven. Veileder oppnevnes fra enten DMMH eller NTNU

PEDAGOGIKK – SIDE 129

Modell av anbefalt løp for masterprogrammet i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk

Semester
Emne (7,5 sp) Emne (7,5 sp) Emne (7,5 sp)
Emne (7,5 sp)
4. semester (vår)
PED3905 Masteroppgave i førskolepedagogikk
3. semester (høst)
PED3001
PED3010
PED3009
2. semester (vår)
Studieretningsemner i førskolepedagogikk ved DMMH
1. semester (høst)
Utvekslingsopphold

Det er mulig for studenten å ta et utenlandsopphold i ett semester. Det er viktig at de fagene
studenten tar i utlandet er forhåndsgodkjent av fakultetet og passer inn i de øvrige
utdanningsplanene til studenten.
Deltidsstudier

Studiet kan tas som deltidsstudium etter nærmere avtale med DMMH og SVT-fakultetet.
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Emneoversikt
Studieretningsemner i førskolepedagogikk, undervises ved DMMH (del I)

Kode

Tittel
Sp.
Barn, barndom og barnehage
30
Personalarbeid, ledelse og
30
kvalitetsutvikling i barnehagen2)
Veiledningspedagogikk
30
Styrerutdanningen i Midt-Norge 30

Und.

Adg.

1)

1)

Obl. FK
1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

Sp.
7,5

Und.
Høst

Adg.
Åpent

15

Høst

Åpent

X

X

7,5

Høst

Åpent

X

X

Sp.

Und.

30

Høst/vår

Adg.
Studierettskrav

Fellesemner i vitenskapsteori og forskningsmetode (del II)

Kode
PED3001
PED3010
PED3009

Tittel
Statistikk
Vitenskapsteori og
forskningsmetode
Fordypning i forskningsmetode

Obl. FK
X
X

Masteroppgave i førskolepedagogikk (del III)

Kode
PED3905

Tittel
Masteroppgave
førskolepedagogikk

Obl. FK
X

Obl. = Emnet har obligatorisk aktivitet som må være bestått for å få gå opp til eksamen.
FK = Emnet har forkunnskapskrav.
Sjekk emnebeskrivelsen for nærmere informasjon: www.ntnu.no/studier/emner/
1) Ta kontakt med DMMH for informasjon om studieretningsemnene i førskolepedagogikk, studietilbudet kan
variere fra år til år.
2) Emnet «Videreutdanning og barnehagemyndigheten» (15 sp/DMMH) kan erstatte 15 sp av emnet
«Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen»

Emner som inngår i opptaksgrunnlaget til masterstudiet kan ikke samtidig inngå i mastergraden.
Vær oppmerksom på at enkelte emner kan ha endret vurderingsform og/eller endret beregning av
delkarakterer. Ved evt. gjentak av eksamen må du rette deg etter gjeldende studieplan.
Overgangsordninger
Overgangsordninger for nedlagte emner er beskrevet i aktuelle studieplan. Ta kontakt med Institutt
for Pedagogikk og livslang læring dersom du har spørsmål.
For overgangsordninger i metode/statistikk: Se ovenfor under fellesemner.
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POLITISK ØKONOMI
Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for
samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 14.12.2015

Studietilbud


BACHELORPROGRAM I POLITISK ØKONOMI



EMNER I POLITISK ØKONOMI

BACHELORPROGRAM I POLITISK ØKONOMI
Kort om politisk økonomi
Politisk økonomi er studiet av samspillet mellom politikk og økonomi nasjonalt og internasjonalt.
Modeller og metoder hentes fra både samfunnsøkonomi og statsvitenskap. Sentralt i studiet står
forholdet mellom marked og styring, interessegruppers innflytelse og virkningen av institusjoner.
Gjennom studieprogrammet i politisk økonomi skal studenten tilegne seg innsikt i økonomiens
funksjonsmåte og hvordan den styres gjennom politiske organer. I bachelorgraden i politisk
økonomi inngår en omfattende skolering i analytiske og statistiske metoder. De
samfunnsøkonomiske emnene gir kunnskap om hvordan økonomien fungerer og begrunnelser for
offentlig styring gjennom penge-, finans- og reguleringspolitikk. De statsvitenskapelige emnene
gir kunnskap om politisk atferd og nasjonale og internasjonale politiske institusjoner. I tillegg
inngår fellesemner som skal gi studentene dypere innsikt i økonomiske og statsvitenskapelige
perspektiver på politisk økonomi.
En bachelorgrad i politisk økonomi er spesiell ved at den tilbyr fordypning i både
samfunnsøkonomi og statsvitenskap. Den gir grunnlag for opptak både til mastergrad i
samfunnsøkonomi, finansiell økonomi og statsvitenskap ved NTNU.
Yrkesmuligheter

Gjennom bachelorprogrammet i politisk økonomi utvikler du en kompetanse som kan brukes i
både privat og offentlig virksomhet. Aktuelt er jobber der det inngår analyse av forholdet mellom
marked og politikk, i interesseorganisasjoner, offentlige etater og større private bedrifter.
Bachelorprogrammet kvalifiserer også til stillinger i internasjonale organisasjoner og arbeid som
er rettet mot internasjonal og nasjonal kunnskap om politiske og økonomiske forhold.
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Læringsmål for bachelorprogrammet i politisk økonomi
En student som har fullført bachelorstudiet i politisk økonomi forventes å ha oppnådd følgende
læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap
- ha god forståelse for det politiske og økonomiske grunnlaget for samfunnsutviklingen

-

kunne analysere og problematisere hvordan økonomien påvirkes av politiske institusjoner

-

kunne analysere og problematisere hvordan politisk styring motiveres og begrenses av
økonomiske rammebetingelser

Ferdigheter
- kunne vurdere resultatene fra relevant faglitteratur og anvende disse praktisk i oppgaver
om økonomisk politikk

-

kunne gjennomføre selvstendige statistiske analyser

-

kunne fortolke økonomisk-politiske problemstillinger og formidle dette til personer med
en annen faglig bakgrunn

Generell kompetanse
- kunne arbeide godt sammen med personer med en annen faglig bakgrunn enn dem selv

-

ha evne til selvstendig arbeid og til organisering og planlegging av eget arbeid innenfor
gitte frister

-

kunne innhente og bruke relevant informasjon i faglig sammenheng, samt vurdere kilders
pålitelighet

Studiets oppbygning
For å oppnå bachelorgraden i politisk økonomi, må graden inneholde disse emnene:
Ex.phil, perspektivemne, POL1000, POL1002, POL1004, POL1005, POL2900, POL2012,
SOS1002, SØK1000, SØK1001, SØK1002, SØK1011, SØK1012, SØK2103, SØK2901 og et
selvvalgt emne fra SØK2000-serien. Det er ingen helt valgfrie emner i denne bachelorgraden.
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Modell av anbefalt løp for bachelorprogrammet i politisk økonomi

Semester

Emne (7,5 sp)

6. semester
(vår)
5. semester
(høst)
4. semester
(vår)
3. semester
(høst)
2. semester
(vår)
1. semester
(høst)

Emne (7,5 sp)

POL 2900

POL1005

EXPH0003

SOS1002
POL2012

SØK1002

POL1002
POL1004

SØK1001

Emne (7,5 sp)
SØK2901

Emne (7,5 sp)
SØK2005/SØK2006/
SØK2007/SØK2010
eller
Perspektivemne1)

SØK2008/SØK2009
eller
Perspektivemne1)

SØK2103

SØK1011
POL1000
SØK1012
SØK1000 (Ex.fac.)

1)

Perspektivemne: Institutt for samfunnsøkonomi foreslår HIST2405 Økonomisk historie (høstsemester) eller
TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs som perspektivemne, men det er åpning for å velge andre emner (som
ikke er økonomi eller statsvitenskap). Emnet TIØ4146 Finans for teknisk-naturvitenskapelige studenter vil ikke bli
godkjent som perspektivemne i bachelorgraden i politisk økonomi.

Radene i tabellen angir hvilke emner som ligger kollisjonsfritt på timeplanen i de ulike semestrene.
Deltidsstudier

Emner som inngår i bachelorgraden kan også tas hver for seg. Studiet kan tas som deltidsstudium
etter avtale med SVT-fakultetet.
Utvekslingsopphold

Det er mulig for studentene å dra på utveksling i ett eller to semester i løpet av bachelorstudiet.
Instituttet anbefaler at utveksling gjennomføres i 3.-5. semester. Studentene kan flytte om på
rekkefølgen av emnene i andre og tredje studieår.
Utvekslingsoppholdet må forhåndsgodkjennes av fakultetet før utreise, og skal planlegges og
registreres i utdanningsplanen til studenten innenfor de tre årene bachelorgraden er normert til.
Lånekassen gir kun støtte til fulltidsstudier, det vil si at utvekslingsoppholdet må tilsvare 30
studiepoeng for ett semester, og 60 studiepoeng for to semester. Etter at utvekslingsoppholdet er
ferdig, må studentene søke fakultetet om endelig godkjenning av emnene. Emnene og
studiepoengene blir da registrert i studentens utdanningsplan og rapportert til Lånekassen. Emner
som søkes endelig godkjent etter at graden er oppnådd og vitnemålet er skrevet ut, kan ikke
registreres og rapporteres til Lånekassen, eller inngå på vitnemålet.
Fakultetet innvilger ikke forhåndsgodkjenning for utenlandsopphold etter 6. semester av normert
studietid.
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Hjelpemidler til eksamen

På eksamen i alle SØK -emner ved Institutt for samfunnsøkonomi tillates bruk av kalkulatoren
Citizen SR-270X, Casio fx-82ES PLUS, Citizen SR-270X College eller Hewlett Packard HP30S
og følgende formelsamling: Knut Sydsæter, Arne Strøm og Peter Berck (2006): Matematisk
formelsamling for økonomer, 4. utgave, Gyldendal akademisk. I enkelte emner er det tillatt med
ytterligere hjelpemidler til eksamen, dette er spesifisert i den enkelte emnebeskrivelse.
Emneoversikt
Obligatoriske emner
Emne
Tittel
Innføring i statsvitenskap:
POL1000
internasjonal politikk og
komparativ politikk
Innføring i statsvitenskap:
POL1002
Offentlig politikk og
administrasjon
Globalisering: Norge i det
POL1004
internasjonale samfunn
POL1005
Vurdering av politisk risiko
Teorier og modeller i politisk
POL2012
økonomi
Bacheloroppgave i
POL2900
statsvitenskap
Samfunnsvitenskapelig
SOS1002
forskningsmetode
SØK1000
Innføring i samfunnsøkonomi
SØK1001
Matematikk for økonomer
SØK1002
Mikroøkonomisk analyse
SØK1011
Markeder og markedssvikt
SØK1012
Makroøkonomisk analyse
Bacheloroppgave i
SØK2901
samfunnsøkonomi
SØK2103
Politisk økonomi

Sp

Und.

Adg.

Obl. FK

15

Høst

Åpent

X

15

Vår

Åpent

X

7,5

Høst

Åpent

X

7,5

Høst

Åpent

X

7,5

Høst

Åpent

X

15

Vår

Åpent

X

15

Høst/vår

Åpent

X

15
7,5
7,5
15
15

Høst
Høst
Høst
Vår
Vår

Åpent
Åpent
Åpent
Åpent
Åpent

X
X
X
X
X

7,5

Vår

Åpent

X

7,5

Høst

Åpent

X

X
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Valgbare emner
Emne
SØK2005
SØK2006
SØK2007
SØK2008
SØK2009
SØK2010

Tittel
Finansmarkeder
International trade
Development Economics
Offentlig økonomi
International Macroeconomics
Banking

Sp
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

Und.
Vår
Vår
Vår
Høst
Høst
Vår

Adg.
Åpent
Åpent
Åpent
Åpent
Åpent
Åpent

Obl. = Emnet har obligatorisk aktivitet som må være bestått for å få gå opp til eksamen.
FK = Emnet har forkunnskapskrav.
Sjekk emnebeskrivelsen for nærmere informasjon: www.ntnu.no/studier/emner/

Overgangsordninger
Faglig overlapp/studiepoengsreduksjon
Emne
Emne
Sp
SØK1001
SØK1010
7,5
SØK1004
ST0202
7,5
SØK1004
SØK2900
7,5
SØK1004
SOS1002
7,5
SØK1002
SØK1010
7,5
SØK1001
MA0601
7,5
SØK1011
SØK2001
7,5
SØK1011
SØK2004
7,5
SØK1012
SØK1003
15
SØK1012
SØK1151
7,5
SØK2006
SØK2003
7,5
SØK2007
SØK1102
7,5
SØK2008
SØK2001
7,5
SØK2103
SØK2101
7,5
POL2012
SØK2102
7,5
SØK2901
SØK2900
7,5

Obl. FK
X
X
X
X
X
X
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PSYKOLOGI
Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for
samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 11.12.2015.

Studietilbud


ÅRSSTUDIUM I PSYKOLOGI



BACHELORPROGRAM I PSYKOLOGI



MASTERPROGRAM I PSYKOLOGI, med studieretningene
ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI
LÆRING - HJERNE, ATFERD, OMGIVELSER



EMNER I PSYKOLOGI

Kort om psykologi
Psykologi handler om hvordan du tenker de tankene du gjør, hvorfor du føler og hvilke følelser du
har, og hvorfor du handler som du gjør i forskjellige tilstander og situasjoner. Psykologifagene er
i stor grad brukerveiledningen til mennesket – det handler om deg.
Faget psykologi har en fot innen både naturvitenskap og samfunnsvitenskap. Hovedområdene i
psykologien er biologisk psykologi, kognitiv psykologi, utviklingspsykologi, sosialpsykologi,
personlighetspsykologi og klinisk psykologi.
Innenfor psykologifaget er det mulig å spesialisere seg innenfor ett bestemt tema, men før du gjør
det er det viktig å opparbeide en god forståelse av alle hovedområdene. Da vil du få en bedre
breddeforståelse og bedre evne til å se de større linjene som igjen er viktig for utvikling og
fremgangen i faget.
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ÅRSSTUDIUM I PSYKOLOGI
Kort om årsstudiet
Årsstudium i psykologi gir deg en god innføring i psykologiens verden sett fra flere perspektiver.
Studiet er et tilbud til deg som ønsker kunnskap innenfor de psykologiske basaldisiplinene.
Formålet med årsstudium i psykologi er å gi studentene en grundig innføring i psykologifaget slik
at de kan redegjøre for et bredt spekter av psykologiske fenomener og kunne vise til en
forskningsbasert forståelse av disse.
Yrkesmuligheter

Dette årsstudiet gir en viktig dybdekompetanse til en rekke yrker i oppvekst-, kultur-, helse- og
sosial-sektoren. Årsstudiet i psykologi kan gi undervisningskompetanse i psykologi i videregående
skole. Studiet kan også inngå som en del av bachelorprogrammet i psykologi, annen utdanning og
som påbygning til andre studier eller som tilleggskompetanse.
Læringsmål
Kunnskap







Studenten har kjennskap til fagets historie.
Studenten har grunnleggende kunnskap om menneskelig fungering sett i lys av de mest
sentrale psykologiske teorier som sosialpsykologi, utviklingspsykologi, biologisk
psykologi, kognitiv psykologi, personlighetspsykologi, klinisk psykologi og sentrale
forskningsresultater.
Studenten har kunnskap om psykologiens bredde og forskningsmetoder.
Studenten gjenkjenner de viktigste metodene som anvendes innenfor psykologisk
forskning.

Ferdigheter





Studenten kan demonstrere en skriftlig formidlingsevne.
Studenten kan benytte relevante psykologiske faguttrykk skriftlig.
Studenten kan kritisk drøfte problemstillinger med utgangspunkt i ulike psykologiske
teorier og forskningsfunn.

Generell kompetanse:





Studenten har utviklet evne til refleksjon og selvstendig, kritisk tenkning.
Studenten har utviklet faglig nysgjerrighet og respekt for vitenskapelige og fagetiske
verdier.
Studenten har forstått forskjellen mellom kunnskap og meninger.
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Studiets oppbygning
Årsstudiet i psykologi består av emnene PSY1010-PSY1017, til sammen 60 studiepoeng.
Modell av anbefalt studieløp for årsstudiet i psykologi

Semester
2. semester
(vår)
1. semester
(høst)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

PSY1012

PSY1014

PSY1015

PSY1016

PSY1010

PSY1011

PSY1013

PSY1017

Emneoversikt
Kode
Tittel

Sp

Und.

PSY1010

Psykologiens historie

7,5

Høst

PSY1011

Psykologiens metodologi

7,5

Høst

PSY1012

Cognitiv Psychology I

7,5

Vår

PSY1013

Biologisk psykologi I

7,5

Høst

PSY1014

Sosialpsykologi I

7,5

Vår

PSY1015

Utviklingspsykologi I

7,5

Vår

PSY1016

Personlighetspsykologi I

7,5

Vår

PSY1017

Psykiske lidelser

7,5

Høst

Adg.
Studierettskrav
Studierettskrav
Studierettskrav
Studierettskrav
Studierettskrav
Studierettskrav
Studierettskrav
Studierettskrav

Obl. = Emnet har obligatorisk aktivitet som må være bestått for å få gå opp til eksamen.
FK = Emnet har forkunnskapskrav.
Sjekk emnebeskrivelsen for nærmere informasjon: www.ntnu.no/studier/emner/

Obl. FK
X
X
X
X

X
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BACHELORPROGRAM I PSYKOLOGI
Yrkesmuligheter

I et samfunn som i stadig økende grad etterspør evidensbasert kunnskap er psykologisk
fagkompetanse svært attraktivt og relevant for mange ulike arbeidsoppgaver. En treårig utdannelse
innen psykologi gir muligheter til å jobbe som rådgiver og konsulent innen en rekke ulike
offentlige og private områder, som for eksempel organisasjonsrådgivning, ledelse, HMS arbeid,
prosjektarbeid, utredning, kommunikasjon, saksbehandling, forskning, formidling, informasjon,
medier og markedsføring, offentlig helsevesen, barne- og familieverns- tjenesten og mye mer.
Læringsmål
En student som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert
i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap





ha kunnskap om hvordan et psykologisk fenomen kan studeres og forklares ut i fra ulike
ståsted
ha kunnskap om psykologifaget og dets særegenhet og plass innen generell vitenskap
ha metodekunnskap, samt god forståelse for grunnleggende prinsipper knyttet til
vitenskapelig arbeidsmåte som innsamling og analyse av et datamateriale

Ferdigheter





kunne gjengi, diskutere og analysere flere ulike psykologiske fenomener innenfor de fem
basaldisiplinene: sosialpsykologi, biologisk psykologi, utviklingspsykologi, kognitiv
psykologi, personlighetspsykologi og klinisk psykologi
kunne sammenlikne og vurdere ulike teoretiske tilnærmingsmåter fra sosialpsykologi,
utviklingspsykologi, biologisk psykologi, kognitiv psykologi, personlighetspsykologi og
klinisk psykologi
kunne gjennomføre et avgrenset forskningsprosjekt i henhold til metodiske og etiske
prinsipper for god vitenskapelig psykologisk forskning, og ha god evne til skriftlig
formidling av et vitenskapelig tema

Generell kompetanse





ha utviklet en kritisk tilnærming til kunnskap generelt og psykologisk kunnskap spesielt
ha respekt for vitenskapelige verdier som åpenhet, rasjonalitet, presisjon og etterrettelighet,
og se betydningen av å skille mellom kunnskap og meninger
ha god kunnskap om etiske prinsipper og retningslinjer for datainnsamling, analyser,
presentasjon og framstilling av forskningsbasert empiri og teori
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Studiets oppbygning
Bachelorstudiet i psykologi (180 sp) er normert til 6 semester og består av:




De obligatoriske innføringsemnene EXPH0003 Examen philosophicum for humaniora og
samfunnsvitenskap (7,5 sp) og perspektivemne (7,5 sp)
En fordypning i psykologi som består av 105 sp obligatoriske emner, inkludert ex.fac.:
PSY1010, PSY1011, PSY1012, PSY1013, PSY1014, PSY1015, PSY1016, PSY1017,
PSY2017, PSY2018, PSY2022 og PSY2900-PSY2906
Breddeår på 60 sp hvor studentene kan velge:
o Enten de valgfrie dybdeemnene innen psykologi: PSY2012, PSY2013, PSY2014,
PSY2015, PSY2016, PSY2019, PSY2020 og PSY2021
o Eller et årsstudium i et annet fag (i breddeåret 3. og 4. semester) og/eller fritt valgte
emner, slik at dette til sammen utgjør 60 sp.

Utvekslingsopphold

Det er mulig for studentene å dra på utveksling i ett eller to semester i løpet av bachelorstudiet.
Instituttet anbefaler utreise enten i 3. og/eller 4. semester (breddeåret) for å ta valgfrie emner, eller
i 5. og/eller 6. semester for å ta emner som kan inngå i fordypningen. Eventuelt kan studentene
flytte om på rekkefølgen av emnene i andre og tredje studieår.
Utvekslingsoppholdet må forhåndsgodkjennes av fakultetet før utreise, og skal planlegges og
registreres i utdanningsplanen til studenten innenfor de tre årene bachelorgraden er normert til.
Lånekassen gir kun støtte til fulltidsstudier, det vil si at utvekslingsoppholdet må tilsvare 30
studiepoeng for ett semester, og 60 studiepoeng for to semester. Etter at utvekslingsoppholdet er
ferdig, må studentene søke fakultetet om endelig godkjenning av emnene. Emnene og
studiepoengene blir da registrert i studentens utdanningsplan og rapportert til Lånekassen. Emner
som søkes endelig godkjent etter at graden er oppnådd og vitnemålet er skrevet ut, kan ikke
registreres og rapporteres til Lånekassen, eller inngå på vitnemålet.
Fakultetet innvilger ikke forhåndsgodkjenning for utenlandsopphold etter 6. semester av normert
studietid.
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Modell av anbefalt løp for bachelorprogrammet i psykologi

Semester
6. semester
(vår)
5. semester
(høst)
4. semester
(vår)
3. semester
(høst)
2. semester
(vår)
1.semester
(høst)

Emne (7,5 sp)
PSY2022

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

PSY2900 -2906 Bacheloroppgave

Perspektivemne

EXPH0003

PSY2017

PSY2018

Breddeår/valgfrie emner på til sammen 60 sp.1)

PSY1012

PSY1014

PSY1015I

PSY1016

PSY1010

PSY1011

PSY1013

PSY1017

1)

I breddeåret kan studentene ta fritt valgte emner på til sammen 60 sp, ett årsstudium i et annet fag, eller studier i
utlandet, som de kan søke opptak til via utdanningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for å velge emner som ikke
har kolliderende undervisnings- eller eksamenstidspunkt innenfor samme semester. Psykologisk institutt anbefaler
studentene å ta emnene PSY2012, PSY2013, PSY2014, PSY2015, PSY2016, PSY2019, PSY2020 og PSY2021 (til
sammen 60 sp) i breddeåret.

Modell av bachelorprogrammet i psykologi med dybdeemner i psykologi i breddeåret:

Semester
6. semester
(vår)
5. semester
(høst)
4. semester
(vår)
3. semester
(høst)
2. semester
(vår)
1.semester
(høst)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

PSY2022

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

PSY2900 -PSY2906

Perspektivemne

EXPH0003

PSY2017

PSY2018

PSY2013

PSY2014

PSY2016

PSY2021

PSY2012

PSY2015

PSY2019

PSY2020

PSY1012

PSY1014

PSY1015

PSY1016

PSY1010

PSY1011

PSY1013

PSY1017
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Emneoversikt
Obligatoriske emner

Kode
PSY1010
(ex.fac.)

Tittel

Sp

Und.

Psykologiens historie

7,5

Høst

PSY1011

Psykologiens metodologi

7,5

Høst

PSY1012

Cognitive Psychology I

7,5

Vår

PSY1013

Biologisk psykologi I

7,5

Høst

PSY1014

Sosialpsykologi I

7,5

Vår

PSY1015

Utviklingspsykologi I

7,5

Vår

PSY1016

Personlighetspsykologi I

7,5

Vår

PSY1017

Psykiske lidelser

7,5

Høst

PSY2017

Statistikk og kvantitative
forskningsmetoder

7,5

Høst

PSY2018

Kvalitative forskningsmetoder

7,5

Høst

PSY2022

Forskningsdesign

7,5

Vår

PSY2900

Bacheloroppgave i psykologi

22,5

Vår

PSY2901

Bacheloroppgave i psykologiprosjekter innenfor arbeids- og
organisasjonspsykologi

22,5

Vår

PSY2902

Bacheloroppgave i psykologi –
prosjekter innenfor
evolusjonspsykologi og
individuelle forskjeller

22,5

Vår

PSY2903

Bacheloroppgave i psykologi –
prosjekter innenfor
utviklingspsykologi

22,5

Vår

Adg.
Studierettskrav
Studierettskrav
StudieRettskrav
StudieRettskrav
Studierettskrav
Studierettskrav

Obl. FK
X
X
X
X

X

StudieRettskrav
Studierettskrav
Studierettskrav
Studierettskrav
Åpent
Studierettskrav
Studierettskrav
Adgangsbegrenset
Studierettskrav
Adgangsbegrenset
Studierettskrav
Adgangsbegrenset

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Kode

Tittel

Sp

Und.

PSY2904

Bacheloroppgave i psykologi –
prosjekter innenfor miljø,
trafikk og forbrukeradferd

22,5

Vår

PSY2905

Bacheloroppgave i psykologiprosjekter innenfor læring og
ferdighetsutvikling

22,5

Vår

PSY2906

Bacheloroppgave i psykologi –
prosjekter innenfor tale,
kognisjon og språk

22,5

Vår

Sp
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

Valgbare fordypningsemner i psykologi
Kode
Tittel
PSY2012
Cognitive Psychology II
PSY2013
Biologisk psykologi II
PSY2014
Social Psychology II
PSY2015
Utviklingspsykologi II
PSY2016
Personlighetspsykologi II
Arbeids- og
PSY2019
organisasjonspsykologi
Psykologiske perspektiver på
PSY2020
læring og ferdighetsutvikling
PSY2021
Medienes publikum

Adg.
Studierettskrav
Adgangsbegrenset
Studierettskrav 1)
Adgangsbegrenset
Studierettskrav1)
Adgangsbegrenset

Obl. FK

Und.
Høst
Vår
Vår
Høst
Vår

Adg.
Åpent
Åpent
Åpent
Åpent
Åpent

Obl. FK
X
X
X
X
X

7,5

Høst

Åpent

7,5

Høst

Åpent

7,5

Vår

Åpent

Obl. = Emnet har obligatorisk aktivitet som må være bestått for å få gå opp til eksamen.
FK = Emnet har forkunnskapskrav.
Sjekk emnebeskrivelsen for nærmere informasjon: www.ntnu.no/studier/emner/

X

X

X

X

X

X

X
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Overgangsordninger
Overgangsordninger knyttet til bachelor i samfunnsvitenskapelige fag (BSV) med fordypning i
psykologi (82,5 sp) finnes i studiehåndboka for 2013-2014: ntnu.no/studier/studiehandbok
Faglig overlapp/studiepoengsreduksjon
PSY1000
PSY1010
PSY1001
PSY1011
PSY1002
PSY1012
PSY1003
PSY1013
PSY1004
PSY1014
PSY1005
PSY1015
PSY1006
PSY1016
PSY1050
PSY2010
PSY1051
PSY2011
PSY2002
PSY2017
PSY2003
PSY2018
PSY2004
PSY2900
PSY2001
PSY2900
PSY2010
PSY2019
PSY2011
PSY2021
PSY2900
PSY2901-2906

7,5 sp
7,5 sp
7,5 sp
7,5 sp
7,5 sp
7,5 sp
7,5 sp
15 sp
15 sp
7,5 sp
7,5 sp
15 sp
15 sp
7,5 sp
7,5sp
22.5sp

For eldre emner: Se tidligere studieplaner.
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MASTERPROGRAM I PSYKOLOGI
Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for
samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 11.12.2015.

Kort om studieprogrammet
Målsettingen for et masterstudium i psykologi er å gi en vitenskapelig kompetanse på et slikt nivå
at den kvalifiserer for å belyse allmenne psykologiske problemstillinger ut ifra en prinsipiell,
kritisk og løsningsorientert tenkemåte. Den vitenskapelige kompetansen har derfor et tosidig mål.
Den er både generell og derfor anvendbar på en rekke ulike oppgaver i samfunnet, men også
spesiell i den forstand at den kan være starten på en forskerutdanning.
Opptakskrav
For å være kvalifisert for opptak til master i psykologi ved NTNU må man ha fullført en 3-årig
bachelorgrad med minst 90 studiepoeng faglig fordypning i psykologi, inkludert minimum 20
studiepoeng kvalitativ og kvantitativ metode og bacheloroppgave, eller tilsvarende. Hver
masterretning har separate opptak, og det er opptak én gang i året. Masterretningene i psykologi
er adgangsbegrenset og antall studieplasser fastsettes før hvert opptak i henhold til kapasitet.
Noen av masteremnene kan inngå i et tverrfaglig program eller en tverrfaglig utveksling og vil
derfor ha andre opptakskriterier. Det gjelder emner som inngår i masterstudiet i medier,
kommunikasjon og informasjonsteknologi). Innføringsemnene PSY3110 og PSY3111 innenfor
studieretningen Læring – hjerne, atferd, omgivelser er åpne for studenter på andre masterprogram.
Læringsmål
Kunnskap



Studenten har inngående kunnskaper innenfor det fagfeltet masteren dekker.

Ferdigheter



Studenten kan anvende eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor masterens
fagområde og være i stand til å holde seg oppdatert i forskningsfronten.

Generell kompetanse



Studenten kan anvende kunnskap og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre
avanserte arbeidsoppgaver for eksempel i forbindelse med den selvstendige forskningen
som utføres i utarbeiding av masteroppgaven.

Se for øvrig læringsmål for studieretningene
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Studiets oppbygning
Psykologisk institutt har følgende studietilbud på masternivå:


Master i psykologi med studieretning Læring – hjerne, atferd, omgivelser.



Master i psykologi med studieretning Arbeids- og organisasjonspsykologi.

Studentene skal følge to felles emner i forskningsmetode; Et i kvalitativ metode (7,5 sp) og et i
kvantitativ metode (7,5 sp). Utover dette er hver studieretning satt sammen av innføringsemner og
spesialiseringsemner, EiT og selve masteroppgaven.
Undervisningen i emner på masternivå kan i enkelte tilfeller foregå på engelsk, dette for å kunne
tilrettelegge for utvekslingsstudenter, men også for å forberede egne studenter til å kunne delta på
internasjonale konferanser i psykologi.
Masteroppgaven

Masteroppgaven er forbeholdt studenter som er tatt opp på de respektive studieretningene. Alle
studenter skal i løpet av andre semester få oppnevnt en veileder og godkjent tema for
masteroppgaven.
Masterstudentene forbereder skriving av masteroppgaven gjennom deltakelse i et
masteroppgaveseminar innen hver studieretning. Her vil studentene få informasjon om aktuelle
forskningsprosjekter, og dette vil være en naturlig arena for faglig presentasjon og diskusjon.
Masteroppgaveseminaret skal organiseres slik at det fungerer som pådriver for å komme i gang
med masteroppgaven.
Alle studenter leverer en prosjektbeskrivelse for sin masteroppgave i løpet av andre semester.
Studentene skal også fylle ut en avtale for gjennomføringen av masteroppgaven.
Sensur

Det brukes gradert skala/bokstavkarakterer eller bestått / ikke bestått. De fleste eksamener har
intern sensur, med unntak av masteroppgaven, som skal ha ekstern sensur.
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MASTER I PSYKOLOGI, STUDIERETNING ARBEIDS- OG
ORGANISASJONSPSYKOLOGI
Kort om studieretningen
Arbeids- og organisasjonspsykologi handler om mennesker i arbeid og organisasjoner. Arbeidsog organisasjonspsykologi ved NTNU har fokus på hvordan man fra et psykologisk perspektiv
skaper et bedre arbeidsliv.
Studenten vil i løpet av studiet bli presentert for en gjennomgang av ledende forskning på de ulike
områdene, få en inngående opplæring i kvalitativ og kvantitativ forsknings- og
evalueringsmetoder, praktisere sin kunnskap i en organisasjon, samt utvikle og gjennomføre et
selvstendig forskningsarbeid i form av masteroppgaven.
Yrkesmuligheter
Kompetanse innen arbeids- og organisasjonspsykologi er etterspurt innen både privat og offentlig
sektor. Denne masterretningen kvalifiserer til ulike stillingstyper og arbeidsoppgaver som for
eksempel forebyggende og helsefremmende arbeid i organisasjoner, kommunikasjons- og
informasjonsarbeid, HMS, rekruttering, undervisning, utredning, sikkerhet, konsulent- og
rådgivningsarbeid. Studiet kvalifiserer også for videre doktorgradsstudier og en eventuell
forskerkarriere.
Ph.d.-grad
En mastergrad i psykologi kvalifiserer for opptak til Ph.d.-programmet i psykologi.
Masterprogrammet i psykologi kan, i særskilte tilfeller og etter faglig vurdering, kvalifisere for
opptak til andre Ph.d.-program. Opptakskriterier finnes i forskriften for Ph.d.-programmet.
Opptakskrav
Bachelorgrad med minimum 90 studiepoeng faglig fordypning i psykologi, inkludert minimum 20
sp kvantitativ og kvalitativ metode, og en bacheloroppgave.
Interne søkere rangeres på grunnlag av ett av følgende opptaksgrunnlag:


Bachelorprogram i psykologi (97,5 sp fordypning)



Rangering på grunnlag av følgende emner: PSY1010 - PSY1017, PSY2017, PSY2018 og
en bacheloroppgave PSY2900-PSY2906 (alternativt PSY2004+7,5 sp valgfritt
psykologiemne), eller tilsvarende emner.



Bachelorprogram i psykologi (105 sp fordypning)



Rangering på grunnlag av følgende emner: PSY1010 - PSY1017, PSY2017, PSY2018,
PSY2022 og en bacheloroppgave PSY2900-PSY2906 (alternativt PSY2004+7,5 sp
valgfritt psykologiemne), eller tilsvarende emner.



Bachelorgrad i samfunnsvitenskapelige fag, med fordypning i psykologi på 82,5 sp + 7,5
sp valgfritt emne i psykologi.
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Rangering på grunnlag av følgende: PSY1010 - PSY1016, PSY2017, PSY2018 og
bacheloroppgave PSY2004 + 7,5 sp valgfritt psykologiemne (alternativt en bacheloroppgave
PSY2900-PSY2906), eller tilsvarende emner.
Rangering av søkere ved opptak til toårige masterprogram ved NTNU gjøres i henhold til § 21 i
opptaksforskriften ved NTNU. Dette innebærer at søkere til masterprogrammet i psykologi
rangeres på grunnlag av alle emnene som inngår i psykologifordypningen, og som utgjør det
faglige grunnlaget for opptak til masterprogrammet.
C-krav

Ved opptak til master i psykologi; studieretning arbeids- og organisasjonspsykologi, er det innført
karaktergrense. Alle som tas opp, må minst ha en gjennomsnittskarakter på C (eller tilsvarende) i
fordypningen (eventuelt annet opptaksgrunnlag). Masterstudiet er adgangsbegrenset og tar opp et
begrenset antall studenter. Studieprogrammet kan ha mange søkere, og en gjennomsnittskarakter
på C er derfor ingen garanti for opptak.
B-garanti

Alle søkere med en veid gjennomsnittskarakter på minst B eller tilsvarende i opptaksgrunnlaget,
er garantert å få tilbud om plass på masterprogrammet.
Læringsmål
En student som har fullført dette masterstudiet i psykologi forventes å ha oppnådd følgende
læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap






ha inngående kunnskap om psykologisk teori og forskning på områdene ledelse og
arbeidsorganisering, psykososialt arbeidsmiljø, jobbengasjement og meningsfullt arbeid,
endring, teamarbeid, kommunikasjon i og fra organisasjoner, helse i arbeidslivet og
sikkerhet
ha kunnskap om overordnete lover og regler som gjelder innenfor arbeidslivet
ha kunnskap om etiske retningslinjer som gjelder psykologifaget

Ferdigheter










kunne gjennomføre selvstendige kvantitative og kvalitative forsknings-, utrednings- og
evalueringsprosjekt innenfor fagfeltet
kunne gjennomføre intervensjoner, endringsprosesser og utviklingsarbeid i organisasjoner
kunne gjennomføre teamtreningsopplegg
kunne gjennomføre ulike test- og evalueringsmetoder som brukes innenfor arbeidslivet til
rådgivning, seleksjon og human factors
kunne tilrettelegge for et godt psykososialt arbeidsmiljø
kunne gjennomføre en vurdering av intern og ekstern kommunikasjon i en bedrift
kunne evaluere innføring, bruk og nytte av nye teknologiske løsninger
kunne gjennomføre lederutvikling
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Generell kompetanse










ha kompetanse om hvordan man fra et psykologisk perspektiv kan bidra til et bedre
arbeidsliv
kunne analysere relevante problemstillinger om teorier og forskning innen arbeids- og
organisasjonspsykologi
ha høy grad av innsikt i test- og evalueringsmetoder som brukes innenfor fagfeltet arbeidsog organisasjonspsykologi
ha kunnskap i vitenskapsteori og forskningsmetode slik at de kan kritisk vurdere og
anvende kvalitativ og kvantitativ forskning innenfor fagfeltet
kunne jobbe etter etiske retningslinjer for psykologifaget
kunne evaluere kvalitet av egen praksis
kunne gjennomføre og formidle skriftlig og muntlig resultater fra forsknings-, utredningsog evalueringsprosjekter
kunne bidra til nytenkning og innovasjon innenfor fagfeltet

Studiets oppbygning










Første semester av masterstudiet består av to metodeemner; PSY3100 Forskningsmetode
– kvantitativ og PSY3101 Forskningsmetode – kvalitativ, samt PSY3130
Arbeidshelsepsykologi og PSY3131 Det gode arbeidsmiljø.
I andre semester starter studentene med Eksperter i team (EiT) som intensiv landsby.
Deretter skal studentene ta emnet PSY3132 Psykologiske tester i arbeidslivet og Human
factors. I tillegg skal studentene praktisere sin kunnskap i en bedrift eller virksomhet
gjennom emnet PSY3133. I andre semester skal studentene starte planlegging av
masteroppgaven, få godkjent tema og oppnevnt veileder. Fristen for innlevering av
masteravtale og prosjektbeskrivelse er 15. mai.
Tredje semester består av emnene PSY3134 Kommunikasjon i organisasjoner og
mediepsykologi og PSY3135 Organisering og ledelse.
Fjerde semester er i sin helhet viet til å fullføre masteroppgaven.
Det kan søkes om å få velge inn inntil 7,5 sp utenfor masterprogrammet. Emnet må være
relevant for masteroppgaven.
Instituttet tilbyr to emner på masternivå som kan velges, PSY3150 «Samfunnspsykologi»
og PSY3151 «Miljøpsykologi». Emnene undervises første gang våren 2017. Studentene
kan også velge å ta andre masteremner fra andre fagområder, hvis det er relevant for
masteroppgaven.
Følgende tre emner på profesjonsstudiet i psykologi er åpne for masterstudentene, etter
søknad: PSYPRO4501 «Helsepsykologi», PSYPRO4502 «Arbeids- og organisasjonspsykologi», og PSYPRO4503 «Samfunnspsykologi».
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Modell av anbefalt studieløp for masterprogrammet i psykologi, studieretning arbeids- og
organisasjonspsykologi:

Semester
4.semester
(vår)
3. semester
(høst)
2. semester
(vår)
1. semester
(høst)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

PSY3913 Masteroppgave
PSY3913 Masteroppgave

PSY3134

PSY3135

PSY3133

PSY3132

EiT (intensiv)

PSY3101

PSY3131

PSY3130

PSY3100

Avtale om gjennomføring av masteroppgaven

Alle masterstudenter skal signere en masteroppgaveavtale som blant annet regulerer
veiledningsforholdet. Masteroppgaveavtalen skal leveres til instituttet innen 15. mai i andre
semester av masterløpet. På bakgrunn av dette, godkjenner instituttet tema for oppgaven og
oppnevner veileder. Prosjektbeskrivelse legges ved.
Innleveringsfrist for masteroppgaven er første virkedag etter 1. mai i fjerde semester.
Masteroppgaveseminar

Skriving av masteroppgaven forberedes gjennom deltagelse i et eget masteroppgaveseminar.
Alle eksamener skal være bestått før innlevering av masteroppgaven.
Undervisningsformer

Utdanningen inneholder ulike læringsformer som forelesninger,
studentpresentasjoner, problembaserte læringsformer og studentpraksis.

seminarer,

øvinger,

Vurderingsformer

Vurderingsformer vil variere og bestå av blant annet innlevering av oppgave/rapport, ulike
presentasjoner, samt skriftlige og muntlige eksamener (se emnetekst på de ulike emnene).
Masteroppgaven avsluttes med en muntlig prøve, som kun er justerende for karakteren.
Pensum

For å tilgodese individuelle interesser og fordypninger, innenfor rammen av de krav som stilles i
de aktuelle emnene, kombineres obligatorisk pensum med selvvalgt pensum. Sammensetningen
av obligatorisk og valgfritt pensum vil variere fra emne til emne. Dette vil opplyses ved
semesterstart.
Tverrfaglig obligatorisk fellesemne i mastergraden

Eksperter i team (EiT) er et emne på 7,5 studiepoeng som er felles for alle som tar mastergrad ved
NTNU. Eksperter i team skal tas som intensiv landsby i dette masterprogrammet. For å ta Eksperter
i Team må du søke undervisningsopptak via Studweb. Se nærmere beskrivelse av Eksperter i team
i eget avsnitt i studiehåndboken og på www.ntnu.no/eit.
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Utvekslingsopphold
Det er mulig å ta et utenlandsopphold på ett eller to semestre som del av masterprogrammet. Det
er viktig at emnene som tas i utlandet er forhåndsgodkjent av fakultetet og passer inn i masterløpet.
Emneoversikt
Emne

Tittel

Sp

Und.

PSY3100

Forskningsmetode – kvantitativ

7,5

Høst

PSY3101

Forskningsmetode – kvalitativ

7,5

Høst

PSY3130

Arbeidshelsepsykologi

7,5

Høst

PSY3131

Det gode arbeidsmiljø

7,5

Høst

7,5

Vår

7,5

Vår

15

Vår

7,5

Høst

PSY3132
EiT
PSY3133
PSY3134 1)

Psykologiske tester i
arbeidslivet og Human factors
Eksperter i Team (intensiv
landsby)
Praksis i bedrifter og
virksomheter
Kommunikasjon i
organisasjoner og
mediepsykologi

PSY3135

Organisering og ledelse

7,5

Høst

PSY3913

Masteroppgave i arbeids- og
organisasjonspsykologi

45

Høst/
vår

Adg.
Studierettskrav
Studierettskrav
Studierettskrav
Studierettskrav
Studierettskrav
Adgangsbegrenset
Studierettskrav
Studierettskrav
Studierettskrav
Studierettskrav

Obl. = Emnet har obligatorisk aktivitet som må være bestått for å få gå opp til eksamen.
FK = Emnet har forkunnskapskrav.
Sjekk emnebeskrivelsen for nærmere informasjon: www.ntnu.no/studier/emner/
1)

PSY3134 er tilknyttet masterstudiet i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi.

Obl. FK

X
X

X
X
X
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Overgangsordninger
Faglig overlapp/studiepoengsreduksjon
PSY3001
PSY3100
PSY3001
PSY3101
PSY3130
PSY3057
PSY3131
PSY3058
PSY3132
PSY3059
PSY3134
PSY3060
PSY3135
PSY3058
PSY3913
PSY3907

7,5 sp
7,5 sp
7,5 sp
3,5 sp
7,5 sp
7,5 sp
3,5 sp
45 sp
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MASTER I PSYKOLOGI, STUDIERETNING LÆRING – HJERNE, ATFERD,
OMGIVELSER
Kort om studieprogrammet
Master i psykologi, studieretning Læring – hjerne, atferd, omgivelser skal gi en grundig
vitenskapelig skolering i psykologi, både teoretisk og anvendt. Dette masterløpet skal gi
kompetanse som kan brukes innen forskning og undervisning, konsulent- og rådgivingsarbeid og
utredning. Masterstudiet vil ha et hovedfokus på læring i en bred forstand. Mekanismene som er
involvert i utviklings- og læringsprosessen vil bli belyst ut ifra et biologisk, kognitivt, sosial- og
utviklingspsykologisk perspektiv.
For å bygge opp studentenes kompetanse, inngår forskjellige faglige tilnærminger i studiet.
Programmet gir muligheter til å velge spesialisering etter interesse tidlig i studieløpet. Studiets
organisering gir en teoretisk tilnærming i første semester, og spesialiseringer i påfølgende
semester.
Ph.d.-grad
En mastergrad i psykologi kvalifiserer for opptak til Ph.d.-programmet i psykologi.
Masterprogrammet i psykologi kan, i særskilte tilfeller og etter faglig vurdering, kvalifisere for
opptak til andre Ph.d.-program. Opptakskriterier finnes i forskriften for Ph.d.-programmet.
Opptakskrav
Bachelorgrad med minimum 90 studiepoeng faglig fordypning i psykologi, inkludert minimum 20
sp kvantitativ og kvalitativ metode, og bacheloroppgave.
Interne søkere rangeres på grunnlag av ett av følgende opptaksgrunnlag:







Bachelorprogram i psykologi (fordypning på 97,5 sp)
Rangering på grunnlag av følgende emner: PSY1010 - PSY1017, PSY2017, PSY2018 og
en bacheloroppgave PSY2900-PSY2906 (alternativt PSY2004+7,5 sp valgfritt
psykologiemne), eller tilsvarende emner.
Bachelorprogram i psykologi (fordypning på 105 sp)
Rangering på grunnlag av følgende emner: PSY1010 - PSY1017, PSY2017, PSY2018,
PSY2022 og en bacheloroppgave PSY2900-PSY2906 (alternativt PSY2004+7,5 sp
valgfritt psykologiemne), eller tilsvarende emner.
Bachelorgrad i samfunnsvitenskapelige fag, med fordypning i psykologi på 82,5 sp + 7,5
sp valgfritt emne i psykologi
Rangering på grunnlag av følgende: PSY1010 - PSY1016, PSY2017, PSY2018 og
bacheloroppgave PSY2004 + 7,5 sp valgfritt psykologiemne (alternativt en
bacheloroppgave PSY2900-PSY2906), eller tilsvarende emner.

Rangering av søkere ved opptak til toårige masterprogram ved NTNU gjøres i henhold til § 21 i
opptaksforskriften ved NTNU. Dette innebærer at søkere til masterprogrammet i psykologi
rangeres på grunnlag av alle emnene som inngår i psykologifordypningen, og som utgjør det
faglige grunnlaget for opptak til masterprogrammet.
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C-Krav

Ved opptak til master i psykologi, studieretning læring – hjerne, atferd, omgivelser, er det innført
karaktergrense. Alle som tas opp, må minst ha en gjennomsnittskarakter på C (eller tilsvarende) i
fordypningen (eventuelt annet opptaksgrunnlag). Masterstudiet er adgangsbegrenset og tar opp et
begrenset antall studenter. Studieprogrammet kan ha mange søkere, og en gjennomsnittskarakter
på C er derfor ingen garanti for opptak.
B-garanti
Alle søkere med en veid gjennomsnittskarakter på minst B eller tilsvarende i opptaksgrunnlaget,
er garantert å få tilbud om plass på masterprogrammet.
Læringsmål
En student som har fullført dette masterstudiet i psykologi forventes å ha oppnådd følgende
læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap






ha kunnskap om generelle prinsipper som kan ligge til grunn for læring og utvikling av
ferdigheter og atferd i et livsløp
ha avansert kunnskap om læring knyttet til hjernens fungering, atferd og betydningen av
omgivelser både teoretisk og anvendt
ha utviklet en inngående teoretisk forståelse for og praktisk erfaring med relevante
vitenskapelige forskningsmetoder
ha opparbeidet et kunnskapsnivå som muliggjør analyse, refleksjon og fortolkning

Ferdigheter









kunne gjøre inngående rede for biologisk, kognitiv, sosial- og utviklingspsykologisk
tilnærming til lærings- og utviklingsprosesser
kunne selvstendig analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger knyttet til det
aktuelle fagfeltet
kunne gjøre grundig rede for svakheter og styrker ved den spesifikke metode som anvendes
kunne velge, og ta i bruk relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en
selvstendig måte
kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse
kunne gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt i tråd med gjeldende
forskningsetiske normer
kunne formidle fagkunnskap muntlig og skriftlig

Generell kompetanse





ha et genuint psykologisk perspektiv på læringsprosessen, det vil si et individfokusert
perspektiv. Dette omfatter utvikling og endring på ulike nivåer, inkludert nervesystem,
atferd og omgivelser
ha bred kunnskap om teori og forskning innen fagområdet
ha høy grad av innsikt i forskningsmetoder (kvantitative og kvalitative) innenfor fagfeltet
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ha kunnskap i vitenskapsteori og forskningsmetode, slik at kandidaten kritisk kan vurdere
kvalitativ og kvantitativ forskning innenfor fagfeltet
kunne analysere og fortolke faglige og forskningsetiske problemstillinger
kunne bidra til prosesser som leder til nyskapning i samfunnet
kunne vise en kritisk tilnærming til gjeldende kunnskap og praksis innen det psykologiske
fagfeltet
kunne anvende sin kunnskap og sine ferdigheter på området for å gjennomføre avanserte
arbeidsoppgaver og prosjekter knyttet til læring med ulike psykologiske perspektiv
kunne analysere faglige problemstillinger og konkludere innen det relevante området
kunne formidle kunnskap muntlig og skriftlig, dvs. presentere spesifikk informasjon både
for spesialister og allmennheten

Studiets oppbygning
Første og andre semester av masterstudiet har en sterk teoretisk tilnærming.











Første semester består av to obligatoriske metodeemner, hvert på 7,5 sp. I tillegg inngår to
emner på 7,5 sp, hvorav det ene emnet vil ta for seg individuell utvikling og de prosesser
som er knyttet mot det; gener, nervesystem, atferd, omgivelser. Det andre emnet vil ta opp
tema knyttet opp mot læring, atferd og omgivelser.
Andre semester starter med Eksperter i team (EiT) som intensiv landsby. Deretter et
artikkelseminar på 7,5 sp, som vil inneholde tema innen individuell utvikling og læring.
Studentene skal også skrive essay innen utvalgte tema. I tillegg skal studentene velge
mellom to spesialiseringer på 15 sp; den ene er en spesialisering i læring, atferd og
omgivelser og den andre en spesialisering i individuell utvikling, gener, nervesystem og
atferd. Spesialiseringen kan enten være teoretisk eller teoretisk og metodisk – hvor
studentene skal skrive en artikkel på 15-20 sider.
I andre semester skal studentene starte planlegging av masteroppgaven, få godkjent tema
og oppnevnt veileder. Fristen for innlevering av masteravtale og prosjektbeskrivelse er 15.
mai.
Tredje og fjerde semester vies i sin helhet til masteroppgaven.
Det kan søkes om å få velge inn inntil 7,5 sp utenfor masterprogrammet. Emnet må være
relevant for masteroppgaven.
Instituttet tilbyr to emner på masternivå som kan velges, PSY3150 «Samfunnspsykologi»
og PSY3151 «Miljøpsykologi». Emnene undervises første gang våren 2017. Studentene
kan også velge å ta andre masteremner fra andre fagområder, hvis det er relevant for
masteroppgaven.
Følgende tre emner på profesjonsstudiet i psykologi er åpne for masterstudentene, etter
søknad: PSYPRO4501 «Helsepsykologi», PSYPRO4502 «Arbeids- og organisasjonspsykologi», og PSYPRO4503 «Samfunnspsykologi».
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Modell av anbefalt studieløp for masterprogrammet i psykologi, studieretning læring – hjerne,
atferd, omgivelser:

Semester

Emne (7,5 sp)

4. semester
(vår)
3. semester
(høst)
2. semester
(vår)
1. semester
(høst)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5
sp)

Emne (7,5 sp)

PSY3914 Masteroppgave
PSY3914 Masteroppgave
Velg ett av emnene:
PSY3113 eller PSY3114
PSY3100

PSY3101

EiT
(intensiv)

PSY3112

PSY3110

PSY3111

Avtale om gjennomføring av masteroppgaven

Alle masterstudenter skal signere en masteroppgaveavtale som blant annet regulerer
veiledningsforholdet. Masteroppgaveavtalen skal leveres til instituttet innen 15. mai i andre
semester av masterløpet. På bakgrunn av dette, godkjenner instituttet tema for oppgaven og
oppnevner veileder. Prosjektbeskrivelse legges ved.
Innleveringsfrist for masteroppgaven er første virkedag etter 1. mai i fjerde semester.
Masteroppgaveseminar

Skriving av masteroppgaven forberedes gjennom deltakelse på masteroppgaveseminar. Her vil det
inngå obligatoriske samlinger for alle studenter på masterprogrammet i psykologi. Alle eksamener
skal være bestått før innlevering av masteroppgaven.
Undervisningsformer

Undervisningsformene vil bestå av seminarer, forelesninger og gruppeøvinger. I tillegg vil det
være ulike typer labvirksomhet/feltvirksomhet der muntlige presentasjoner inngår som en
essensiell del. Det vil bli gitt individuell veiledning på alle nivå, spesielt i forbindelse med
innlæring av evt. eksperimentell prosedyre, databehandling, litteratur og fagstoffbehandling, samt
ved skriftlig/muntlig presentasjon.
Vurderingsformer

Vurderingsformer vil bestå av skriftlig eksamen så vel som prosjektarbeid (se de ulike
emnebeskrivelsene). Masteroppgaven avsluttes med en muntlig prøve, som kun er justerende for
karakteren.
Pensum

Obligatorisk pensum og selvvalgt pensum. Se emnebeskrivelsene.
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Tverrfaglig obligatorisk fellesemne i mastergraden

Eksperter i team (EiT) er et emne på 7,5 studiepoeng som er felles for alle som tar mastergrad ved
NTNU. Eksperter i team skal tas som intensiv landsby i dette masterprogrammet. For å ta Eksperter
i Team må du søke undervisningsopptak via Studweb. Se nærmere beskrivelse av Eksperter i team
i eget avsnitt i studiehåndboken og på www.ntnu.no/eit.
Utvekslingsopphold
Det er mulig å ta et utenlandsopphold på ett eller to semestre som del av masterprogrammet. Det
er viktig at emnene som tas i utlandet er forhåndsgodkjent av fakultetet og passer inn i masterløpet.
Emneoversikt
Emne
Tittel

Sp

Und.

Adg.
Studierettskrav

PSY3100

Forskningsmetode – kvantitativ

7,5

Høst

PSY3101

Forskningsmetode – kvalitativ

7,5

Høst

PSY3110

Læring, atferd og omgivelser
Individuell utvikling, gener,
nervesystem og atferd

7,5

Høst

Studierettskrav
Åpent

7,5

Høst

Åpent

PSY3111
PSY3112

Artikkelseminar

7,5

Vår

EiT

Eksperter i Team (intensiv landsby)

7,5

Vår

15

Vår

15

Vår

60

Høst/
vår

PSY3113
PSY3114
PSY3914

Spesialisering – læring, atferd og
omgivelser
Spesialisering – individuell utvikling,
gener, nervesystem og atferd
Masteroppgave i læring – hjerne, atferd,
omgivelser

Studierettskrav
Adgangs
begrense
t
Studierettskrav
Studierettskrav
Studierettskrav

Obl. = Emnet har obligatorisk aktivitet som må være bestått for å få gå opp til eksamen.
FK = Emnet har forkunnskapskrav.
Sjekk emnebeskrivelsen for nærmere informasjon: www.ntnu.no/studier/emner/

Obl. FK
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Overgangsordninger
Studentene tatt opp høsten 2014 skal ha masteroppgave på 60 studiepoeng (PSY3914). Studentene
tatt opp før 2014 skal fullføre studieplanen de ble tatt opp til. PSY3117 og PSY3118 undervises
siste gang høsten 2014. Studenter som mangler PSY3117 og/eller PSY3118 må ta masteroppgave
på 60 sp (PSY3914) for å fullføre masteren.
Faglig overlapp/studiepoengsreduksjon
PSY3001
PSY3100
PSY3001
PSY3101
PSY3912
PSY3914

7,5 sp
7,5 sp
45 sp
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SAMFUNNS- OG IDRETTSVITENSKAP
Vedtatt av styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap
og teknologiledelse senest 28.01.2015

Studietilbud i samfunns- og idrettsvitenskap


BACHELORPROGRAM I SAMFUNNS- OG IDRETTSVITENSKAP



MASTER I IDRETTSVITENSKAP



EMNER I SAMFUNNS- OG IDRETTSVITENSKAP

Kort om samfunns- og idrettsvitenskap
Studiet i samfunns- og idrettsvitenskap skal gi studentene grunnleggende kompetanse i å forstå
idretten, idrettens plass i samfunnet og samfunnets nærvær i idretten. Det skal oppøve studentenes
refleksjon rundt forutsetninger og konsekvenser knyttet til idrett. Kjønn, sosial klasse, etnisitet,
alder og funksjonsnivå er forhold som har betydning for deltakelse i idrett, og aktualiserer spørsmål
om sosial inklusjon og eksklusjon. Ikke minst gjelder dette i barne- og ungdomsidrett. Spørsmålene
belyses på individ-, gruppe- og samfunnsnivå, og tar opp spørsmål i tilknytning til fysisk aktivitet,
trening og organisert idrett.
Samfunns- og idrettsvitenskap er et tverrvitenskapelig studium med forankring i teoretiske og
metodiske tilnærminger til idrett i kombinasjon med en praksistilnærming. Profilen er
samfunnsvitenskapelig, men studiet gir både grunnleggende kunnskaper om alternative
perspektiver på kropp, fysisk aktivitet og idrettslige ferdigheter. I studiet problematiseres
grunnlaget for bredde- og toppidrett i forhold til idrettens overordnede målsetninger og innhold.
Studentene skal også få innsikt i trekk ved den moderne idretten med fokus på organisering,
konsum, kommersialisering og differensiering. Spørsmål om idrettens organisering, regulering og
økende grad av kommersialisering belyses både i et nasjonalt, regionalt og internasjonalt
perspektiv.
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BACHELORPROGRAM I SAMFUNNS- OG IDRETTSVITENSKAP
Yrkesmuligheter
Et viktig siktemål med studiet er å gjøre studentene i stand til å møte dagsaktuelle utfordringer i
idrettsfeltet gjennom en bred, tverrfaglig og fleksibel kompetanse tilpasset et samfunn i
kontinuerlig endring. Bachelorprogrammet i samfunns- og idrettsvitenskap, i kombinasjon med
andre fag i og utenfor SVT-fakultetet, gir grunnlag for senere arbeid i skole, organisert idrett,
offentlig forvaltning, treningsstudio og i turisme og fritidsnæringen. Det forventes også at en
bachelorprogrammet i samfunns- og idrettsvitenskap kan tilpasses nye jobber og behov i et
jobbmarked som blir stadig mer differensiert og spesialisert. I visse tilfeller dreier det seg ikke
bare om jobber som allerede finnes, men spesialiseringer som må skapes og profileres.
Overordnet læringsmål for bachelorgraden i samfunnsvitenskapelige fag
En bachelorkandidat fra SVT-fakultetet ved NTNU har tilegnet seg både teoretisk kunnskap og
metodiske og kommunikative ferdigheter. Dette gjør kandidaten i stand til å arbeide selvstendig,
kritisk og analytisk med ulike typer oppgaver. Kandidaten kan tilegne seg ny kunnskap, kritisk
vurdere teorier og forskningsresultater, og er kvalifisert for oppgaver og utfordringer i et variert
spekter av roller i yrkesliv og samfunnsliv forøvrig.
Etter fullført bachelorgrad har kandidaten faglige og metodiske forutsetninger for å gjennomføre
et masterstudium innenfor samme fagområde eller annet studium som bachelorgraden er godkjent
som opptaksgrunnlag til.
Læringsmål for bachelorprogrammet i samfunns- og idrettsvitenskap
En student som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert
i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap
 ha kunnskap om sentrale teorier og fagretninger innen idrettsvitenskap



ha kunnskap om sentrale trekk ved idretten, nasjonalt og internasjonalt



ha kunnskap om ulike samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder

Ferdighet
 kunne gjennomføre et avgrenset selvstendig forskningsarbeid



kunne bruke ulike samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder



kunne finne, kritisk vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik
at det belyser en problemstilling i en akademisk form



kunne måle og analysere fysisk aktivitet og trening i lys av intensitet, frekvens, varighet
og type aktivitet
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Generell kompetanse
 kunne planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og mindre prosjekter knyttet til idrett
og fysisk aktivitet med bruk av samfunnsvitenskapelig forskningsmetode, både
selvstendig og i samarbeid med andre



kunne formidle kunnskap og bidra med faglig funderte løsningsforslag, både skriftlig og
muntlig



kunne formidle og utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor
fagområdet, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

Studiets oppbygning
Bachelorprogrammet i samfunns- og idrettsvitenskap er normert til 6 semester og består av:


de obligatoriske innføringsemnene EXPH0003 Examen philosophicum for humaniora og
samfunnsfag (7,5 sp) og perspektivemne (7,5 sp)



et breddeår (60 sp) i 3. og 4. semester. I breddeåret kan studentene velge fritt valgte
emner på til sammen 60 studiepoeng, et årsstudium i et annet fag eller studier i utlandet.



en fordypning i samfunns- og idrettsvitenskap (105 sp), som består av bestemte emner
som gir kvalifikasjon for opptak til en mastergrad. Fordypningen er satt sammen av
obligatoriske og valgbare emner.

Fordypningen i samfunns- og idrettsvitenskap utgjør 105 studiepoeng og består av:
 IDRSA1008 Innføring i idrettsvitenskap (15 sp)



IDRSA1009 Idrett som aktivitets- og praksisfelt (15 sp)



IDRSA1002 Idrettssosiologi (15 sp)



IDRSA1003 Barne- og ungdomsidrett (15 sp)



IDRSA1017 Idrettsvitenskapelig forskningsmetode (15 sp)



IDRSA2003 Idrett, organisasjon og ledelse (7,5 sp) og IDRSA2004 Trenerroller (7,5 sp)
(til sammen 15 sp)



IDRSA2900 Bacheloroppgave i samfunns- og idrettsvitenskap (15 sp)

Det er viktig at IDRSA1008 tas først og at IDRSA2900 tas som et av de siste emnene.
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Modell av anbefalt studieløp for bachelorprogrammet i samfunns- og idrettsvitenskap

Semester
6.semester
(vår)
5.semester
(høst)
4.semester
(vår)
3.semester
(høst)
2.semester
(vår)
1.semester
(høst)
1)

Emne (7,5 stp)

Emne (7,5 stp)

Emne (7,5 stp)

Emne (7,5 stp)

IDRSA2003

IDRSA2004

IDRSA2900 Bacheloroppgave

EXPH0003 Ex.phil.

Perspektivemne

IDRSA1002

Breddeår hvor studenten fritt velger emner på til sammen 60 studiepoeng. 1)

IDRSA1017

IDRSA1003

IDRSA1008 (Ex.fac.)

IDRSA1009

Studenten er selv ansvarlig for å velge emner som ikke har kolliderende undervisnings- eller eksamenstidspunkt.

Breddeår

I breddeåret kan studentene velge fritt valgte emner på til sammen 60 studiepoeng, et årsstudium
eller studier i utlandet.
For studenter som vurderer å bli lærere i grunnskolen eller i videregående skole passer det godt å
ta et årsstudium i et fag som er et undervisningsfag (for eksempel et realfag, nordisk eller et
samfunnsfag). Studenter som planlegger å fortsette med en mastergrad i idrettsvitenskap anbefaler
vi å ta emner innenfor andre samfunnsvitenskaper eller filosofi.
Utvekslingsopphold

Det er mulig for studentene å dra på utveksling i ett eller to semester i løpet av bachelorstudiet.
Instituttet anbefaler utreise enten i 3. og/eller 4. semester (breddeåret) for å ta valgfrie emner, eller
i 5. og/eller 6. semester for å ta emner som kan inngå i fordypningen. Eventuelt kan studentene
flytte om på rekkefølgen av emnene i andre og tredje studieår.
Deltidsstudier

Bachelorstudiet i samfunns- og idrettsvitenskap kan tas som deltidsstudium etter avtale med
fakultetet.
Endring i vurderingsform og i beregning av delkarakterer

Vær oppmerksom på at enkelte emner kan ha endret vurderingsform og/eller endret beregning av
delkarakterer. Ved eventuelt gjentak av eksamen må studentene rette seg etter gjeldende
studieplan.
Oppgaveskriving

Oppgaver levert til vurdering innenfor faget samfunns- og idrettsvitenskap, både på bachelor- og
masternivå, skal, i tillegg til faglig innhold, tilfredsstille spesifikke krav til vitenskapelig form.
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Oppgavens vitenskapelige form inngår i kriteriene for vurdering av oppgaver på alle nivåer.
Kriteriene oppgis i undervisningen for hvert enkelt emne.
Det er ikke tillatt å reprodusere semesteroppgaver eller andre skriftlige arbeider andre har
skrevet. Det er heller ikke tillatt å reprodusere eller foreta lette omarbeidelser av semesteroppgaver
som studenten selv tidligere har levert inn i andre emner. Ved fusk eller forsøk på fusk risikerer
studenten annullering av vurdering, samt å bli utestengt fra NTNU og andre norske universiteter i
inntil ett år.
Emneoversikt
Obligatoriske emner
Kode
Tittel
IDRSA1002
Idrettssosiologi

IDRSA1003
IDRSA1008
IDRSA1009
IDRSA1017
IDRSA2900

Barne- og ungdomsidrett
Innføring i idrettsvitenskap
(inkl. Ex.fac.)
Idrett som aktivitets- og
praksisfelt
Idrettsvitenskapelig
forskningsmetode
Bacheloroppgave i samfunnsog idrettsvitenskap

Valgbare emner
Kode
Tittel
IDRSA2003
Idrett, organisasjon og ledelse
IDRSA2004
Trenerroller

Sp
15

Und.
Høst

Adg.
Åpent
Studierettskrav

Obl. FK
X

15

Vår

15

Høst

Åpent

X

15

Høst

Studierettskrav

X

15

Vår

Åpent

X

15

Vår

Åpent

X

Sp
7,5
7,5

Und.
Vår
Vår

Adg.
Åpent
Åpent

X

X

Obl. FK
X
X
X
X

Obl. = Emnet har obligatorisk aktivitet som må være bestått for å få gå opp til eksamen.
FK = Emnet har forkunnskapskrav.
Sjekk emnebeskrivelsen for nærmere informasjon: www.ntnu.no/studier/emner/

Overgangsordninger
Ved overgang mellom årsstudiet i kroppsøving og idrett vil IDRSA1010 inngå som obligatorisk
emne i fordypningen i samfunns- og idrettsvitenskap i stedet for IDRSA1003.
For studenter tatt opp på bachelorprogrammet i samfunns- og idrettsvitenskap før studieåret
2016/2017 så er SOS1002 obligatorisk emne i graden, men det åpnes opp for at IDRSA1017 kan
tas som et alternativ til SOS1002 i fordypningen.
Se tidligere studiehåndbok for overgangsordninger mellom bachelor i samfunnsvitenskapelige fag
(BSV) med fordypning i samfunns- og idrettsvitenskap og bachelor i samfunns- og
idrettsvitenskap.

SIDE 164 – SAMFUNNS- OG IDRETTSVITENSKAP

Studiepoengsreduksjon og overlapp
Emne
Emne
IDRSA1000
IDRSA1008
IDRSA1001
IDR1006
IDRSA1001
IDRSA1009
IDRSA1004
SOS1002,
IDRSA1004
SOS3050,
IDRSA1005
IDRSA1010
IDRSA1006
IDRSA1002
IDRSA1006
IDRSA1010
IDRSA1007
SOS1014
IDRSA1007
IDRSA1008
IDRSA1011
IDRSA1008
IDRSA2000
IDRSA2900
IDRSA1009
IDRSA1012
IDRSA1009
IDRSA1013
IDRSA1017
IDRSA1016

Sp
7,5 sp
7,5 sp
7,5 sp
15 sp
7,5 sp
7,5 sp
15 sp
7,5 sp
7,5
7,5 sp
15 sp
15sp
7,5
7,5
15
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MASTERPROGRAM I IDRETTSVITENSKAP
Kort om studieprogrammet
Mastergradsstudiet i idrettsvitenskap har spesiell vekt på en forskningsmessig forståelse og
tilnærming til idrettsfaglige-problemstillingen. Målsettingen er å gi studentene et vitenskapelig
grunnlag for å arbeide med problemstillinger relatert til idrett og fysisk aktivitet. Studiet søker å
bygge opp en yrkeskompetanse som er rettet mot forskning, undervisning, formidling, planlegging
og utredningsarbeid. Studiet danner grunnlag for opptak til doktorgradstudium. Masterstudiet i
idrettsvitenskap administreres av Institutt for sosiologi og statsvitenskap.
Ph.d.-program
Masterstudiet i idrettsvitenskap kan, i særskilte tilfeller og etter faglig vurdering, kvalifisere for
opptak til videre Ph.d.-studier ved NTNU. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til
fakultetet.
Opptakskrav
Det tas opp studenter én gang pr år, med studiestart hvert høstsemester. Opptak til mastergraden i
idrettsvitenskap forutsetter bachelorgrad med fordypning i samfunns- og idrettsvitenskap på
minimum 90 studiepoeng, eller tilsvarende utdanning. I opptaksgrunnlaget skal det inngå metodeog bacheloroppgaveemne.
Ved opptak til masterprogram ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse er det
innført karaktergrense. Alle som tas opp, må minst ha en veid gjennomsnittskarakter på C (eller
tilsvarende) i fordypningen (eventuelt annet opptaksgrunnlag).
Alle søkere som har en veid gjennomsnittskarakter på minst B eller tilsvarende i
opptaksgrunnlaget, er garantert å få tilbud om plass på masterprogrammet i 2016/2017. Det
presiseres at denne B-garantien vurderes fra år til år. For senere opptak henvises det til informasjon
på www.ntnu.no/opptak.
De som ikke har en faglig fordypning på 90 sp, og lurer på hvordan de kan tilfredsstille dette
kravet, kan kontakte SVT-fakultetet.
Opptakskrav til enkeltemner
Alle studenter som tilfredsstiller forkunnskapskravene til de enkelte emner kan avlegge eksamen
i disse selv om de ikke er mastergradsstudenter i idrettsvitenskap, med unntak av emnene
IDR3025, IDR3920 og IDR3921 som er forbeholdt mastergradsstudenter i idrettsvitenskap og
studenter på 5-årig lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag. I kursbeskrivelsen nedenfor er
forkunnskapskravene spesifisert som avlagte emneeksamener i idrettsvitenskap. Opptak på
grunnlag av grunnfag, mellomfag, fordypning, bachelorgrad og emner fra andre fag, som gir
tilsvarende faglige forutsetninger, vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. Det må da i god tid søkes
om dette til fakultetet.
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Læringsmål
En student som har fullført masterstudiet i idrettsvitenskap forventes å ha oppnådd følgende
læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og holdninger:
Kunnskap
 ha bred og detaljert kunnskap om sentrale teorier og fagretninger innen idrettsvitenskap



ha bred og detaljert kunnskap om sentrale trekk ved idretten, nasjonalt og internasjonalt



ha bred og detaljert kunnskap om ulike samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder

Ferdigheter
 kunne gjennomføre et avgrenset selvstendig forskningsarbeid



kunne bruke et vidt spekter av samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder



kunne søke, kritisk vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik
at det belyser en problemstilling i en akademisk form

Studiets oppbygning
Mastergradsstudiet i idrettsvitenskap er et 2-årig fulltidsstudium som består av følgende:


En felles del som omfatter de obligatoriske emnene IDR3033, IDR3034, IDR3035,
IDR3036, IDR3037, IDR3038, IDR3025, og Eksperter i team.



IDR3920 Masteroppgave i idrettsvitenskap (45 sp) eller IDR3921 Masteroppgave i
idrettsvitenskap (30 sp) Alle andre eksamener i mastergraden må være bestått før
avsluttende mastergradseksamen.



De studenter som velger å skrive masteroppgave på 30 studiepoeng må i tillegg ta
IDR3027eller andre relevante masteremner tilknyttet andre fagretninger etter søknad til
instituttet.

Modell av anbefalt løp for mastergraden i idrettsvitenskap hvis man velger IDR3920 (45
studiepoengs masteroppgave):

Semester
4. semester
(vår)
3. semester
(høst)
2. semester
(vår)
1. semester
(høst)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5sp)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

IDR3920 Masteroppgave
IDR3025
IDR3038

Eksperter i team
IDR3033

IDR3920
IDR3036

IDR3037

IDR3034

IDR3035
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Modell av anbefalt løp for mastergraden i idrettsvitenskap hvis man velger IDR3921 (30
studiepoengs masteroppgave):

Semester
4. semester
(vår)
3. semester
(høst)
2. semester
(vår)
1. semester
(høst)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5sp)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

IDR3921 Masteroppgave
IDR3025
IDR3038

Eksperter i team
IDR3033

IDR3027
IDR3036

IDR3037

IDR3034

IDR3035

Masterseminar

Gjennom hele masterstudiet skal studentene følge masterseminaret for sitt kull. Seminaret gir en
løpende orientering og veiledning om masterstudiene, spesielt med tanke på arbeidet med
masteroppgaven. Deler av seminaret er obligatorisk.
Avtale om gjennomføring av masteroppgave

Hver masterstudent skal skrive under en masteroppgaveavtale som blant annet regulerer
veiledningsforholdet. Masteroppgaveavtalen for 45 studiepoengs masteroppgave skal være signert
og levert innen 15. september i tredje semester. Avtalen for 30 studiepoengs masteroppgave skal
være signert og levert innen 10. januar i fjerde semester av masterstudiet.
Eksperter i team

Eksperter i team(EiT) er et emne på 7,5 studiepoeng som er felles for alle som tar mastergrad ved
NTNU. Se nærmere beskrivelse av Eksperter i team i eget avsnitt i Studiehåndboken og
www.ntnu.no/eit.
Eksperter i team skal tas som intensiv landsby i masterprogrammet i idrettsvitenskap.
Endring i vurderingsform og i beregning av delkarakterer

Vær oppmerksom på at enkelte emner kan ha endret vurderingsform og/eller endret beregning av
delkarakterer. Ved eventuelt gjentak av eksamen må studentene rette seg etter gjeldende
studieplan.
Oppgaveskriving

Oppgaver levert til vurdering innenfor faget samfunns- og idrettsvitenskap, både på bachelor- og
masternivå, skal, i tillegg til faglig innhold, tilfredsstille spesifikke krav til vitenskapelig form.
Oppgavens vitenskapelige form inngår i kriteriene for vurdering av oppgaver på alle nivåer.
Kriteriene oppgis i undervisningen for hvert enkelt emne.
Det er ikke tillatt å reprodusere semesteroppgaver eller andre skriftlige arbeider andre har skrevet.
Det er heller ikke tillatt å reprodusere eller foreta lette omarbeidelser av semesteroppgaver som
studenten selv tidligere har levert inn i andre emner. Ved fusk eller forsøk på fusk risikerer
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studenten annullering av vurdering, samt å bli utestengt fra NTNU og andre norske universiteter i
inntil ett år.
Utvekslingsopphold

Det er mulig for studenten å ta et utenlandsopphold i ett til to semester. Det er viktig at de fagene
studenten tar i utlandet er forhåndsgodkjent og passer inn i den øvrige utdanningsplanen til
studenten.
Emneoversikt
Kode
Tittel
IDR3025
IDR3027
IDR3033
IDR3034
IDR3035
IDR3036
IDR3037
IDR3038
EiT
IDR3920
IDR3921

Idrettsvitenskap spesialisering
Forskningspraksis i
idrettsvitenskap
Kvalitativ og kvantitativ
forskningsmetode
Motivasjon i idrett og
kroppsøving
Idrett, modernitet og
modernisering
Idrett og sosial ulikhet
Ferdighets- og
prestasjonsutvikling
Forskningsdesign i
idrettsvitenskap
Eksperter i team
Masteroppgave i
idrettsvitenskap
Masteroppgave i
idrettsvitenskap

Sp

Und.

Adg.
Obl. FK
Studierettskr
X
X
av

15

Høst

15

Høst

Åpent

X

X

15

Høst

Åpent

X

X

7,5

Høst

Åpent

X

X

7,5

Høst

Åpent

X

X

7,5

Vår

Åpent

X

X

7,5

Vår

Åpent

X

X

7,5

Vår

Åpent

X

X

7,5

Vår

X

X

45

Høst/vår

X

X

30

Høst/vår

X

X

Adgangsbegrenset
Studierettskrav
Studierettskrav

Obl. = Emnet har obligatorisk aktivitet som må være bestått for å få gå opp til eksamen.
FK = Emnet har forkunnskapskrav.
Sjekk emnebeskrivelsen for nærmere informasjon: www.ntnu.no/studier/emner/
1)

Forutsetter at 4 eller flere studenter følger undervisningen i emnet.

Emner med studierettskrav er forbeholdt studenter på masterprogrammet i idrettsvitenskap og 5årig lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag. For å ta Eksperter i Team må du søke
undervisningsopptak via Studweb (www.ntnu.no/eit).
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Overgangsordninger
Faglig overlapp/studiepoengsreduksjon

Emne
IDR3024
IDR3028

Emne
SOS3003,
IDR3029

Sp
15 studiepoeng
7,5 studiepoeng
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SAMFUNNSØKONOMI
Bachelorfordypning vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for
samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 27.01.2015. Master vedtatt av Styret ved NTNU
20.09.00, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest
27.01.2015

Studietilbud i samfunnsøkonomi


ÅRSSTUDIUM I SAMFUNNSØKONOMI



BACHELORPROGRAM I SAMFUNNSØKONOMI



MASTERPROGRAM I SAMFUNNSØKONOMI



INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI

Kort om samfunnsøkonomi
Samfunnsøkonomi er vitenskapen om samfunnets bruk av knappe ressurser. Faget beskriver
hvordan ressursene blir anvendt, og gir samtidig anbefalinger om hvordan ressursanvendelsen bør
være.
Det går et hovedskille mellom mikro- og makroøkonomisk teori. Mikroøkonomisk teori dreier seg
om enkeltaktørers – f.eks. husholdningers og bedrifters – atferd i ulike typer markeder, og hvordan
atferden påvirkes dersom for eksempel teknologi, priser eller inntekt endres. Analysene begrenses
ikke bare til «tradisjonelle» varemarkeder. En rekke andre temaer – eksempelvis individuelt
arbeidstilbud, fagforeningsatferd, utvinning av naturressurser, investeringsatferd og optimalt
forbruk over tid – tilhører mikroøkonomien. Makroøkonomisk teori omhandler sammenhenger
mellom
hovedstørrelser
som
nasjonalprodukt,
rentenivå,
arbeidsledighet,
betalingsbalanseproblemer og inflasjon. Sentrale makroøkonomiske spørsmål er: Når er det
problematisk å øke offentlige utgifter? Er det mulig å redusere arbeidsledigheten i økonomien uten
å øke inflasjonen? Kan rentenivået reduseres? Hvordan kan underskudd i utenriksøkonomien rettes
opp? Hva slags virkninger har en økning i pengemengden?
Disse, og mange andre tema, gir studier ved Institutt for samfunnsøkonomi kunnskaper om. I
tillegg gir studier i samfunnsøkonomi kunnskaper i kvantitative metoder, som inkluderer bruk av
matematikk, statistikk og analyser av økonomiske sammenhenger ved bruk av data.
Yrkesmuligheter
Typiske arbeidssteder er den delen av offentlig sektor som har ansvar for makroøkonomisk politikk
og modellberegninger, slik som Finansdepartementet, Norges Bank, Statistisk sentralbyrå og
Finanstilsynet. Du finner også samfunnsøkonomer i mer mikroorienterte departementer og etater,
som Arbeidsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Olje- og energidepartementet,
Kommunal- og regionaldepartementet, Kunnskapsdepartementet, Konkurransetilsynet og NAV.
Det jobber også samfunnsøkonomer i direktoratene.
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En betydelig andel av samfunnsøkonomene jobber i privat sektor. Store banker og andre
finansinstitusjoner har ofte egne makroøkonomer, og dette gjelder også næringslivet for øvrig.
Næringslivet sysselsetter også samfunnsøkonomer med spesialisering innen andre
arbeidsområder, for eksempel foretaks- og ressursøkonomi. Andre store arbeidsgivere er
konsulentselskaper og private forskningsinstitusjoner. Samfunnsøkonomer fra NTNU er spesielt
dyktige på å tolke og analysere store datamengder.
Det er mer informasjon på http://utdanning.no/yrker/beskrivelse/samfunnsokonom.
Hjelpemidler til eksamen
På eksamen i alle SØK- og FIN-emner ved Institutt for samfunnsøkonomi tillates bruk av
kalkulatoren Citizen SR-270X, Casio fx-82ES PLUS, Citizen SR-270X College eller Hewlett
Packard HP30S og følgende formelsamling: Knut Sydsæter, Arne Strøm og Peter Berck (2006):
Matematisk formelsamling for økonomer, 4. utgave, Gyldendal akademisk.
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ÅRSSTUDIUM I SAMFUNNSØKONOMI
Læringsmål
Studenten gis en grunnleggende innføring i mikroøkonomiske og makroøkonomiske modeller, og
får kjennskap til hvordan modellene kan brukes på problemstillinger fra den virkelige verden. Med
årsstudium i samfunnsøkonomi får du mulighet til å forstå mer av hva en bachelor eller master i
samfunnsøkonomi vil innebære.
Studiets oppbygning
Semester
2. semester
(vår)
1. semester
(høst)
Emneoversikt
Kode
SØK1000
SØK1001
SØK1002
SØK1011
SØK1012

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

SØK1011

SØK1012

SØK1000

Tittel
Innføring i samfunnsøkonomi
Matematikk for økonomer
Mikroøkonomisk analyse
Markeder og markedssvikt
Makroøkonomisk analyse

Emne (7,5 sp)

SØK1001

Sp.
15
7,5
7,5
15
15

Und.
Høst
Høst
Høst
Vår
Vår

SØK1002

Adg.
Åpent
Åpent
Åpent
Åpent
Åpent

Obl. FK
X
X
X
X
X

Obl. = Emnet har obligatorisk aktivitet som må være bestått for å få gå opp til eksamen.
FK = Emnet har forkunnskapskrav.
Sjekk emnebeskrivelsen for nærmere informasjon: www.ntnu.no/studier/emner/

Emnet SØK1001 undervises i første halvdel av høstsemesteret og SØK1002 undervises i andre
halvdel av høstsemesteret. Eksamen i SØK1001 gjennomføres i oktober.
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BACHELORPROGRAM I SAMFUNNSØKONOMI
Læringsmål
Studiet gir fagkompetanse og bred kunnskap om samfunnsøkonomi og det vitenskapelige
grunnlaget for dette faget. Studiet gir også rom for kunnskap fra andre fagdisipliner. Studentene
vil kvalifisere seg for stillinger som trenger samfunnsøkonomiske analyser. De vil også tilegne seg
kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer for videre masterutdanning.
En student som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert
i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap
 ha god forståelse av sentrale begrep, statistiske metoder og teoretiske modeller innenfor
samfunnsøkonomi



kunne analysere og problematisere virkningene av økonomisk politikk og andre sjokk
økonomien blir utsatt for



ha solide kunnskaper om økonomiske mekanismer innenfor utvalgte temaer, som f.eks.
internasjonal handel, utviklingsøkonomi, finansiell økonomi og offentlig økonomi

Ferdigheter
 ha analytisk kompetanse til å konstruere og bruke økonomiske modeller til å forstå og
analysere sentrale samfunnsøkonomiske problemstillinger



kunne gjennomføre selvstendige statistiske analyser



kunne tolke relevant faglitteratur og formidle dette til personer med annen faglig
bakgrunn

Generell kompetanse
 kunne arbeide godt sammen med personer som har en annen faglig bakgrunn enn dem
selv



kunne arbeide selvstendig og organisere og planlegge eget arbeid innenfor gitte frister



kunne innhente og bruke relevant informasjon i faglig sammenheng, samt vurdere kilders
pålitelighet

Studiets oppbygning:
Bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi er normert til 6 semester og består av følgende:


samfunnsøkonomiske emner (105 sp.)



breddeår / valgfrie emner (60 sp.)



innføringsemner (ex.phil. og perspektivemne) (15 sp.)
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Obligatoriske emner i samfunnsøkonomi er SØK1000, SØK1001, SØK1002, SØK1004,
SØK1011, SØK1012 og SØK2901. I tillegg inngår 30 valgfrie studiepoeng fra SØK2000-serien i
fordypningen.
Breddeår

De valgfrie emnene / breddeåret kan:


velges fritt innen ett eller flere andre fagområder



gi plass til en tyngre fordypning i samfunnsøkonomi, enten på NTNU eller på utveksling

I breddeåret kan studentene velge mellom en selvvalgt emnekombinasjon på til sammen 60 sp, ett
årsstudium i et annet fag eller studier i utlandet. Institutt for samfunnsøkonomi har et samarbeid
med Handelshøyskolen i Trondheim HHiT, og kan tilby en emnekombinasjon på 60 studiepoeng
økonomi og administrasjon, tatt over to år, som gjør studenten kvalifisert for master i økonomi/
administrasjon ved HHiT – i tillegg til ISØs egne mastergrader.
Du kan også søke om å ta utvalgte enkeltemner ved HHiT. Informasjon om hvilke emner som er
tilgjengelige gis av instituttet.
Som NTNU-student har du også anledning til å ta utvalgte emner fra sivilingeniørutdanningen i
breddeåret. For studenter som vurderer å bli lærere passer det godt å ta et årsstudium i et
undervisningsfag. Studentene er selv ansvarlige for å passe på at det ikke er kollisjon mellom
undervisningstidspunkt og eksamenstidspunkt i de valgte emnene hvert semester.
På instituttets hjemmeside ligger det forslag til emnesammensetninger som kan inngå i breddeåret
og som passer godt sammen med samfunnsøkonomi. Forslagene er innen metodefag (matematikk,
statistikk, programmering), teknologi, organisasjon og ledelse, politikk & geografi og menneskelig
adferd (psykologi og sosiologi).
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Modell av anbefalt løp for bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi

Denne tabellen viser anbefalt studieplan/utdanningsplan for en student som følger
studieprogrammet for bachelor i samfunnsøkonomi. Radene i tabellen angir også hvilke emner
som ligger kollisjonsfritt på timeplanen i de ulike semestrene. Mange studenter velger å gjøre
ferdig de obligatoriske emnene i samfunnsøkonomi før de valgfrie emnene / breddeåret, og det går
fint.
Semester

Emne (7,5 sp)

6. semester/vår

SØK2901

5. semester/høst

SØK1004

4. semester/vår
3. semester/høst
2. semester/vår
1. semester/høst
1)

Emne (7,5 sp) Emne(7,5 sp)
Emne (7,5 sp)
Valgbare emner i SØK2000-serien, ex.phil.1)
/perspektivemne2)
Valgbare emner i SØK2000-serien, ex.phil.1)
/perspektivemne2)
Breddeår/valgfrie emner på til sammen 60 sp

SØK1011
SØK1000 (inkl. Ex.fac.)

SØK1012
SØK1001

SØK1002

Du skal ta følgende ex.phil.-variant: EXPH0003 Examen philosophicum

2)

Perspektivemne: Instituttet foreslår HIST2405 Økonomisk historie (høstsemester) eller TDT4105
Informasjonsteknologi, grunnkurs som perspektivemne, men det er åpning for å velge andre emner (som ikke er
økonomi). Emnet TIØ4146 Finans for teknisk-naturvitenskapelige studenter vil ikke bli godkjent som
perspektivemne.

Emnet SØK1001 undervises i første halvdel av første høstsemester og SØK1002 undervises i
andre halvdel. Eksamen i SØK1001 gjennomføres i oktober.
Deltidsstudium

Studiet kan tas som deltidsstudium etter avtale med SVT-fakultetet.
Utvekslingsopphold

Det er mulig for studentene å dra på utveksling i ett eller to semester i løpet av bachelorstudiet.
Instituttet anbefaler at utveksling gjennomføres i 3.-5. semester. Studentene kan flytte om på
rekkefølgen av emnene i andre og tredje studieår.
Utvekslingsoppholdet må forhåndsgodkjennes av fakultetet før utreise, og skal planlegges og
registreres i utdanningsplanen til studenten innenfor de tre årene bachelorgraden er normert til.
Lånekassen gir kun støtte til fulltidsstudier. Det vil si at utvekslingsoppholdet må tilsvare 30
studiepoeng for ett semester, og 60 studiepoeng for to semester. Etter at utvekslingsoppholdet er
ferdig, må studentene søke fakultetet om endelig godkjenning av emnene. Emnene og
studiepoengene blir da registrert i studentens utdanningsplan og rapportert til Lånekassen. Emner
som søkes endelig godkjent etter at graden er oppnådd og vitnemålet er skrevet ut, kan ikke
registreres og rapporteres til Lånekassen, eller inngå på vitnemålet.
Fakultetet innvilger ikke forhåndsgodkjenning for utenlandsopphold etter 6. semester av normert
studietid.

SIDE 176 – SAMFUNNSØKONOMI

Emneoversikt
Obligatoriske emner

Kode
SØK1000
SØK1001
SØK1002
SØK1004
SØK1011
SØK1012
SØK2901

Tittel
Innføring i samfunnsøkonomi
Matematikk for økonomer
Mikroøkonomisk analyse
Statistikk for økonomer
Markeder og markedssvikt
Makroøkonomisk analyse
Bacheloroppgave i
samfunnsøkonomi

Valgbare fordypningsemner (krav 30 sp)
Kode
Tittel
SØK2005
Finansmarkeder
International Trade
SØK2006
(Internasjonal handel)
Development Economics
SØK2007
(Utviklingsøkonomi)
SØK2008
Offentlig økonomi
International Macroeconomics
SØK2009
(Internasjonal makroøkonomi)
Banking (Bank- og
SØK2010
kredittmarkeder)
SØK2103
Politisk økonomi

Sp.
15
7,5
7,5
7,5
15
15

Und.
Høst
Høst
Høst
Høst
Vår
Vår

Adg.
Åpent
Åpent
Åpent
Åpent
Åpent
Åpent

Obl.
X
X
X
X
X
X

7,5

Vår

Åpent

X

Sp.
7,5

Und.
Vår

Adg.
Åpent

Obl.
X

7,5

Vår

Åpent

X

7,5

Vår

Åpent

X

7,5

Høst

Åpent

X

7,5

Høst

Åpent

X

7,5

Vår

Åpent

X

7,5

Høst

Åpent

X

Andre emner
Kode
Tittel
2)
SØK1101 Miljø- og ressursøkonomi
Økonomiske utfordringer i en ressursbasert
SØK1152 2)
økonomi

Sp. Und.
7,5 Vår

Adg.
Åpent

7,5

Åpent

Høst

FK

FK

Obl. FK
X
X

Obl. = Emnet har obligatorisk aktivitet som må være bestått for å få gå opp til eksamen.
FK = Emnet har forkunnskapskrav.
Sjekk emnebeskrivelsen for nærmere informasjon: www.ntnu.no/studier/emner/
2)

Både SØK1101 og SØK1152 kan brukes som valgfritt emne i bachelor i samfunnsøkonomi, men kan ikke inngå i
fordypningen. Emnene undervises på Gløshaugen.

De valgbare emnene i SØK2000-serien i samfunnsøkonomi bygger på de obligatoriske emnene i
første og andre semester, og eksamen i disse anbefales avlagt på forhånd. De som ønsker en tyngre
fordypning i samfunnsøkonomi kan velge å ta flere valgbare emner i SØK2000-serien.
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For generell informasjon om oppbygging av en bachelorgrad, se kapittelet «Studiet og grader» i
studiehåndboka.
Studiet kvalifiserer for opptak til toårig master i samfunnsøkonomi og toårig master i finansiell
økonomi.
Overgangsordninger
Faglig overlapp/studiepoengsreduksjon
Emne
Emne
Sp
SØK1001
SØK1010
7,5
SØK1001
MA0601
7,5
SØK1002
SØK1010
7,5
SØK1004
SOS1002
7,5
SØK1004
ST0202
7,5
SØK1004
SØK2900
7,5
SØK1011
SØK2001
7,5
SØK1011
SØK2004
7,5
SØK1012
SØK1003
15
SØK1012
SØK1151
7,5
SØK2006
SØK2003
7,5
SØK2007
SØK1102
7,5
SØK2008
SØK2001
7,5
SØK2103
SØK2101
7,5
SØK2901
SØK2900
7,5
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MASTER I SAMFUNNSØKONOMI
Kort om studieprogrammet
Masterprogrammet i samfunnsøkonomi er et videregående studium og kvalifiserer for arbeid med
økonomiske analyser i næringsliv og offentlig forvaltning, og til videre studier på doktorgradsnivå.
Foruten en videreføring i mikroøkonomi, makroøkonomi og metode, består studiet av valgfrie emner
hvor siktemålet er å gi studentene spesialisering innenfor bestemte deler av faget. Emnene kan i stor
grad velges etter egne interesser og karriereplaner. Det kan være en fordel å velge minst ett emne
som har relevans for masteroppgaven, som avslutter masterstudiet.
Ph.d.-utdanning
Med en master i samfunnsøkonomi med gjennomsnittskarakter på minst B kan du søke opptak til
Ph.d.-programmet i samfunnsøkonomi. Masterprogrammet i samfunnsøkonomi kan, i særskilte
tilfeller og etter faglig vurdering, kvalifisere for opptak til andre Ph.d.-program.
Opptakskrav
Opptak til masterstudiet skjer kun hvert høstsemester. For å være kvalifisert for masterstudiet kreves:
1. fullført bachelorgrad, enten:


bachelor i samfunnsøkonomi med fordypning på 90 sp, eller



bachelor i politisk økonomi, eller



økonomisk-administrativ utdanning med en fordypning i samfunnsøkonomi på 90
studiepoeng (inklusive matematikk og statistikk), eller



annen tilsvarende utdanning.

2. gjennomsnittskarakter på minst C eller tilsvarende i


bachelorfordypningen i samfunnsøkonomi i en universitetsutdanning, eller



alle SØK-, POL og SOS-emner i en bachelor i politisk økonomi fra NTNU, eller



hele bachelorgraden for eksterne søkere med annen bakgrunn.

Studenter som oppfyller krav 1 og har gjennomsnittskarakter B eller bedre i opptaksgrunnlaget er
garantert opptak til master i samfunnsøkonomi.
Læringsmål for masterprogrammet i samfunnsøkonomi
En student som har fullført masterstudiet i samfunnsøkonomi forventes å ha oppnådd følgende
læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap
 ha god forståelse av grunnleggende mikro- og makroøkonomisk teori



ha kunnskaper nær forskningsfronten innen enkelte økonomiske emner

SAMFUNNSØKONOMI – SIDE 179



ha solide kunnskaper om økonometriske metoder

Ferdigheter
 ha sterke analytiske ferdigheter, og kunne konstruere og anvende et bredt spekter av
samfunnsøkonomiske modeller i avanserte analyser



kunne bruke økonometrisk metode og relevant programvare til å gjennomføre avanserte
kvantitative analyser av samfunnsøkonomiske problemstillinger



kunne formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske økonomifagets uttrykksformer

Generell kompetanse
 kunne arbeide godt sammen med personer som har en annen faglig bakgrunn enn seg selv



kunne arbeide selvstendig og organisere og planlegge eget arbeid innenfor gitte frister



kunne gjennomføre økonomiske analyser som holder et høyt faglig nivå

Studiets oppbygning
Modell av anbefalt løp for masterprogrammet i samfunnsøkonomi

Semester
4. semester
(vår)
3. semester
(høst)
2. semester
(vår)
1. semester
(høst)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

SØK3900 Masteroppgave
30 sp fra de valgbare SØK3500- og FIN3000-emnene
SØK3001

SØK3005

Eksperter i Team

SØK3004

SØK3006

SØK3007

Radene i tabellen angir hvilke emner som ligger kollisjonsfritt på timeplanen i de ulike semestrene.
De valgbare emnene i SØK3500-serien bygger på de obligatoriske emnene i mastergraden, og
eksamen i disse anbefales avlagt på forhånd. Masteroppgaven i samfunnsøkonomi er bare for
studenter som er tatt opp til masterstudiet. Masteroppgaven i samfunnsøkonomi kan også skrives
over to semestre (tredje og fjerde semester). Vi anbefaler da å ta ett valgbart emne i 3. semester og
ett i 4. semester.
Alle som har studierett ved NTNU kan ta emnene fra SØK3000-serien som blir undervist, men de
bør gjøre seg kjent med anbefalte forkunnskaper. I høstsemesteret undervises ett økonometri-emne
(SØK3514 eller SØK3515) og to av de øvrige SØK3500-emnene. I vårsemesteret undervises to
av emnene i serien SØK3517-SØK3529. Emneoversikten er gjengitt under. Bare masterstudenter
i samfunnsøkonomi (og finansiell økonomi) kan ta eksamen i SØK3500-emner utenfor
undervisningssemester.
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Eksperter i team

Eksperter i team tas som intensiv landsby i dette masterprogrammet.
Annen utdanning/studier i utlandet

Eksamen i spesialiseringsemner i samfunnsøkonomi på masternivå fra andre universiteter kan
godkjennes som valgfrie emner. Det er mulig for studenten å ta et utenlandsopphold i ett til to
semester, fortrinnsvis i tredje semester. Det er viktig at de fagene studenten tar i utlandet er
forhåndsgodkjent og passer inn i de øvrige utdanningsplanene til studenten.
Godkjenning forutsetter at emnene har samme omfang og nivå som emnene som tilbys ved Institutt
for samfunnsøkonomi. Overlapp med andre emner kan gi reduksjon i studiepoeng. Emner på inntil
7,5 studiepoeng fra andre fag enn samfunnsøkonomi kan godkjennes som del av 3. semester. Slike
emner skal godkjennes på forhånd.
Deltidsstudium

Studiet kan tas som deltidsstudium etter avtale med SVT-fakultetet.
Emneoversikt
Obligatoriske emner
Kode
Tittel
SØK3001
Økonometri I
Videregående matematisk
SØK3004
analyse
SØK3005
Informasjons- og markedsteori
Valuta, olje og makroøkonomisk
SØK3006
politikk
Skatt, beslutningsatferd og
SØK3007
økonomisk politikk
Masteroppgave i
SØK3900
samfunnsøkonomi

EiT

Sp.
15

Und.
Vår

Adg.
Åpent

Obl.
X

15

Høst

Åpent

X

7,5

Vår

Åpent

X

7,5

Høst

Åpent

X

7,5

Høst

Åpent

X

30

Høst/vår

Eksperter i team

7,5

Vår

Tittel
Anvendt økonometri
Mikro- og paneldataøkonometri
Åpen makroøkonomi
Utdanningsøkonomi
Arbeidsmarkedsøkonomi
Økonomisk vekst og utvikling
Miljø- og ressursøkonomi

Sp.
15
15
15
15
15
15
15

Und.
H17
H16

FK

Studierettskrav
Adgangsbegrenset

Valgbare emner

Kode
SØK3514 1)
SØK3515 1)
SØK3517
SØK3521
SØK3522
SØK3523
SØK3524

2)
2)
2)
2)
2)

Adg.
Åpent
Åpent
Åpent
Åpent
Åpent
Åpent
Åpent

Obl.
X
X
X
X
X
X
X

FK
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Kode
SØK3525
SØK3527
SØK3528
SØK3529
FIN3005
FIN3006

Tittel
Internasjonal økonomi
Fiskal føderalisme
Urbanisering og økonomisk
geografi
Dynamisk makro
Makrofinans
Anvendt tidsserieøkonometri

Sp.
15
15
15
15
7,5
15

Und.
2)
2)
2)

2)

Høst
Høst

Adg.
Åpent
Åpent

Obl.
X
X

FK

Åpent
Åpent
Åpent
Åpent

X
X

Obl. = Emnet har obligatorisk aktivitet som må være bestått for å få gå opp til eksamen.
FK = Emnet har forkunnskapskrav.
Sjekk emnebeskrivelsen for nærmere informasjon: www.ntnu.no/studier/emner/
1)

SØK3514 og SØK3515 undervises annethvert studieår – SØK3514 i oddetallsår og SØK3515 i partallsår.

2)

Hvert studieår vil to av emnene SØK3517-3529 undervises i høstsemesteret og to i vårsemesteret. Hvilke emner
som blir undervist er bestemt med bakgrunn i studentenes ønsker og ressurssituasjonen ved instituttet, men slik at
rotasjon av emnene sikres. Det blir aldri gitt samme emne to semester på rad. For studenter som er tatt opp på master
i samfunnsøkonomi eller finansiell økonomi er det mulig å levere semesteroppgave og ta eksamen i alle SØK3500emner hvert semester, uavhengig av om emnet undervises eller ikke..

Gitt at det gis et undervisningstilbud i emnene SØK3517-3529 og det er færre enn 5 studenter som
følger emnet, kan instituttet endre undervisningsform etter det som fremgår i de enkelte
emnebeskrivelser. Alle emner på master i samfunnsøkonomi kan bli undervist på engelsk etter
instituttets vurdering.
Undervisningstilbudet kunngjøres på www.ntnu.no/econ.
Overgangsordninger
Faglig overlapp/studiepoengsreduksjon
Emnekode
Emnekode
Studiepoeng
SØK3005
SØK3002
7,5
SØK3006
SØK3003
7,5
SØK3529
SØK3003
7,5
FIN3005
FIN3001
7,5
FIN3006
FIN3003
7,5
FIN3006
FIN3004
7,5
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INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI
Vedtatt i Styret 9.11.2004, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og
teknologiledelse senest 27.01.2015.

Kort om studieprogrammet
Samfunnsøkonomi er vitenskapen om samfunnets bruk av knappe ressurser. Faget beskriver på
den ene siden hvordan ressursene blir anvendt, og gir samtidig anbefalinger om hvordan
ressursanvendelsen bør være. Dette er spørsmål som gjennomsyrer den løpende samfunnsdebatten,
og som faget med bruk av modeller og ulike analyseredskaper prøver å besvare.
Det er krevende å gjøre gode analyser av kompliserte samfunnsspørsmål. Samfunnsøkonomer er
opptatt av store spørsmål som for eksempel hvorfor noen land er rike og andre fattige, og hva som
skjer med land som får store oljerikdommer. Samfunnsøkonomer er også opptatt av spørsmål om
hvordan vi bør organisere økonomien for å oppnå best mulig resultater: Bør vi ha mest mulig
frihandel globalt? Bør vi konkurranseutsette offentlige tjenester nasjonalt? Bør vi ha en uavhengig
sentralbank? Samfunnsøkonomer arbeider med modeller og metoder som er egnet til å analysere
og foreslå løsninger på disse spørsmålene. Modellene er forenklinger av virkeligheten, hvor
matematikk som oftest benyttes for å beskrive forholdet mellom ulike faktorer. Empiriske metoder
er basert på statistikk.
Det er mulig å studere faget på forskjellige nivå, fra innføringskurs til doktorgrad. Den femårige
mastergraden i samfunnsøkonomi er et spesialisert studium, som gir deg bedre faglig fordypning
enn en bachelor- og mastergrad i samme fag. Studiet gir mulighet til fordypning i for eksempel
internasjonal makroøkonomi, politisk økonomi, markedskonkurranse, finansiell økonomi,
offentlig økonomi, miljø- og ressursøkonomi, økonomisk vekst, samt i matematikk og statistiske
metoder for økonomiske analyser.
Yrkesmuligheter
Vi finner ofte samfunnsøkonomer nær viktige beslutningstakere i samfunnet. Eksempler er
Finansdepartementet, Norges Bank og Statistisk Sentralbyrå, men også store private bedrifter som
banker, forsikringsselskaper og industribedrifter viser økende interesse for samfunnsøkonomens
kompetanse. Ny teknologi har forbedret bedriftenes muligheter til å behandle store datamengder,
og behovet for slike analyser øker når samfunnet endres hurtig. Samfunnsøkonomer har den
kompetansen som kreves for å gjennomføre de analyser som det her er snakk om. Dette tilsier at
etterspørselen etter samfunnsøkonomer vil øke i tiden fremover. Les mer om yrkesmuligheter
under innledningen om studieprogrammene i samfunnsøkonomi.
Ph.d.-utdanning
Med en master i samfunnsøkonomi med gjennomsnittskarakter på minst B kan du søke opptak til
Ph.d.-programmet i samfunnsøkonomi. Masterprogrammet i samfunnsøkonomi kan, i særskilte
tilfeller og etter faglig vurdering, kvalifisere for opptak til andre Ph.d.-program
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Opptakskrav
Opptak til det femårige masterstudiet i samfunnsøkonomi skjer kun hvert høstsemester og går via
Samordna opptak. Det kreves matematikk R1 eller S1+S2 fra videregående skole for å være
kvalifisert til dette studiet. Det tas årlig opp 25 studenter.
Læringsmål femårig master i samfunnsøkonomi
En student som har fullført masterstudiet i samfunnsøkonomi forventes å ha oppnådd følgende
læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap
 ha god forståelse av grunnleggende mikro- og makroøkonomisk teori



ha kunnskaper nær forskningsfronten innen enkelte økonomiske emner



ha solide kunnskaper om økonometriske metoder

Ferdigheter
 ha sterke analytiske ferdigheter, og kunne konstruere og anvende et bredt spekter av
samfunnsøkonomiske modeller i avanserte analyser



kunne bruke økonometrisk metode og relevant programvare til å gjennomføre avanserte
kvantitative analyser av samfunnsøkonomiske problemstillinger



kunne formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske økonomifagets uttrykksformer

Generell kompetanse
 kunne arbeide godt sammen med personer som har en annen faglig bakgrunn enn seg selv



kunne arbeide selvstendig og organisere og planlegge eget arbeid innenfor gitte frister



kunne gjennomføre økonomiske analyser som holder et høyt faglig nivå

Studiets oppbygning
Den femårige mastergraden i samfunnsøkonomi er normert til 10 semester, og vil for studenter
som tas opp høsten 2016 kunne se ut som vist på figuren nedenfor. De seks første semestrene av
studiet er sterkt programmert og består i stor grad av obligatoriske emner i samfunnsøkonomi. I
de første semestrene gis en innføring i mikro- og makroøkonomiske problemstillinger, samt
trening i å benytte matematisk og statistisk metode til økonomiske resonnementer. I 4. og 5.
semester er det i tillegg fokus på anvendelse av grunnleggende teori til å forstå økonomiske
sammenhenger innen for eksempel internasjonal økonomi, offentlig økonomi, konjunkturer,
finansmarkeder. SØK2901 er en bacheloroppgave, der statistisk og økonometrisk programvare
brukes til å beskrive data og teste relevante hypoteser. I 6. semester gis en videreføring på
masternivå i mikroøkonomi og metode, mens det i 7. til 9. semester legges opp til valgfrie
masteremner. Masteroppgaven skrives i 10. semester.
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Modell av anbefalt studieløp for femårig masterprogrammet i samfunnsøkonomi

Semester
10. semester
(vår)
9. semester
(høst)
8. semester
(vår)
7. semester
(høst)
6. semester
(vår)
5. semester
(høst)

4. semester
(vår)
3. semester
(høst)
2. semester
(vår)
1. semester
(høst)
1)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

SØK3950 Masteroppgave og avsluttende muntlig
Valgbare emner fra SØK3500-serien og FIN3000-serien
Det kreves at du tar minst ett av emnene
SØK3514 (undervises høst 2017, 2019 osv) eller
SØK3515 (undervises høst 2016, 2018 osv).
SØK3001

SØK3005

EiT

2 av emnene
SØK2008, SØK2009 og SØK2103
(*)

SØK3006
Valuta, olje og
makroøkonomisk
politikk

SØK3007
Skatt,
beslutningsatferd
og økonomisk
politikk

SØK2901
Bacheloroppgave

Perspektivemne2)

2 av emnene SØK2005, SØK2006,
SØK2007, SØK2010

SØK1004

Ex.phil 1)

SØK3004 (*)

SØK1011
SØK1000 (inkludert Ex.fac.)

SØK1012
SØK1001

SØK1002

Du skal ta følgende ex.phil.-variant: EXPH0003 Examen philosophicum

2)

Perspektivemne: Instituttet foreslår HIST2405 Økonomisk historie (høstsemester) eller TDT4105
Informasjonsteknologi, grunnkurs som perspektivemne, men det er åpning for å velge andre emner (som ikke er
økonomi). Emnet TIØ4146 Finans for teknisk-naturvitenskapelige studenter kan ikke inngå som perspektivemne.

Radene i tabellen angir hvilke emner som ligger kollisjonsfritt på timeplanen i de ulike semestrene.
Ex.phil og perspektivemne kan flyttes til andre semester enn det studieplanen foreslår for å få
tilgang til ønskede SØK2000-emner og perspektivemne. Det anbefales at ex.phil. gjennomføres i
høstsemesteret, når undervisningstilbudet er størst.
Det er mulig å bytte om blokkene merket (*), slik at SØK3004 videregående matematisk analyse
tas 5. semester og SØK2000-emnene tas i 3. semester.
Valgfrie emner 7.-9. semester
Studenter som er tatt opp til 5-årig master i samfunnsøkonomi i 2012 eller senere må ta minst ett
av økonometriemnene SØK3514 og SØK3515 i tillegg til SØK3001.
De valgfrie spesialkursene i 7. – 9. semester bygger på de obligatoriske emnene i 1.-6. semester,
og gir mulighet til å gå dypere inn i de tema du brenner for. Eksamen i spesialkurs i
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samfunnsøkonomi på masternivå fra andre universiteter kan godkjennes som valgfrie emner.
Godkjennelse forutsetter at kursene har samme omfang og nivå som kursene som tilbys ved
Institutt for samfunnsøkonomi. Overlapp med andre kurs gir reduksjon av studiepoeng.
Godkjenning av valgfrie emner 7.-9. semester: Minst 45 av de 90 valgfrie studiepoengene må være
SØK3500-emner. De resterende 45 sp kan være inntil 30 sp med SØK2000-emner og inntil 15 sp
helt frie emner. Har du minst 60 sp SØK3500-emner kan du ha inntil 30 sp helt frie emner. Emnene
kan tas ved NTNU, andre norske læresteder eller på utveksling.
Studiet avsluttes med at studenten skriver en masteroppgave, hvor veiledning er en vesentlig
komponent. Det anbefales at tema for masteroppgaven velges med bakgrunn i et eller flere av de
valgfrie spesialkursene. Masteroppgaven skrives normalt siste semester, men kan også strekkes
over to semester samtidig som studenten følger undervisningen i valgfrie spesialkurs.
Opplæringen skjer gjennom forelesninger, seminarer, oppgaveinnleveringer og muntlige
studentpresentasjoner. Instituttet vil ha fokus på å etablere et godt student- og læringsmiljø, og en
intern kullfølelse.
Eksperter i team

Eksperter i team tas som intensiv landsby i dette masterprogrammet.
Hjelpemidler til eksamen

På eksamen i alle SØK- og FIN-emner ved Institutt for samfunnsøkonomi, med unntak av
SØK1000, tillates bruk av kalkulatoren Citizen SR-270X, Casio fx-82ES PLUS, Citizen SR-270X
College eller Hewlett Packard HP30S og følgende formelsamling: Knut Sydsæter, Arne Strøm og
Peter Berck (2006): Matematisk formelsamling for økonomer, 4. utgave, Gyldendal akademisk
Annen utdanning / studier i utlandet

Som student ved Institutt for samfunnsøkonomi er det gode muligheter til å ta deler av studiet i
utlandet. Fagene studenten tar i utlandet må være forhåndsgodkjent og passe inn i
utdanningsplanen.
Utveksling

Utveksling skjer vanligvis 4. studieår (7. og 8. semester), men det er også mulig å utveksle 9.
semester eller tidligere i studieløpet. Reglene for godkjenning av emner er beskrevet under
studiemodellen, «Valgfrie emner 7.-9. semester». Forutsatt at du ellers følger studieplanen kan et
år på utveksling for eksempel bestå av 15 studiepoeng 3500-emner, 30 studiepoeng SØK2000emner og 15 studiepoeng fra andre fag.
Deltidsstudium

Studiet kan tas som deltidsstudium etter avtale med fakultetet.
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Emneoversikt
Obligatoriske emner (1. og 2. studieår)

Kode
SØK1000
SØK1001
SØK1002
SØK1011
SØK1012
SØK1004
SØK2901

Tittel
Innføring i samfunnsøkonomi
Matematikk for økonomer
Mikroøkonomisk analyse
Markeder og markedssvikt
Makroøkonomisk analyse
Statistikk for økonomer
Bacheloroppgave i
samfunnsøkonomi

Sp.
15
7,5
7,5
15
15
7,5

Und.
Høst
Høst
Høst
Vår
Vår
Høst

Adg.
Åpent
Åpent
Åpent
Åpent
Åpent
Åpent

7,5

Vår

Åpent

Valgbare emner i fordypningen (2. og 3.studieår - krav 30 sp)
Kode
Tittel
Sp.
Und.
SØK2005
Finansmarkeder
7,5
Vår
Internasjonal handel
SØK2006
7,5
Vår
(International Trade)
Utviklingsøkonomi
SØK2007
7,5
Vår
(Development Economics)
SØK2008
Offentlig økonomi
7,5
Høst
Internasjonal makroøkonomi
SØK2009
7,5
Høst
(International Macroeconomics)
Bank- og kredittmarkeder
SØK2010
7,5
Vår
(Banking)
SØK2103
Politisk økonomi
7,5
Høst
Obligatoriske masteremner (3. og 5. studieår)
Kode
Tittel
SØK3001
Økonometri I
Videregående matematisk
SØK3004
analyse
SØK3005
Informasjons- og markedsteori
Valuta, olje og
SØK3006
makroøkonomisk politikk
Skatt, beslutningsatferd og
SØK3007
økonomisk politikk
EiT
Eksperter i team
Masteroppgave i
SØK3950
samfunnsøkonomi

Adg.
Åpent

Obl. FK
X
X
X
X
X
X
X

Obl. FK
X

Åpent

X

Åpent

X

Åpent

X

Åpent

X

Åpent

X

Åpent

X

Sp.
15

Und.
Vår

Adg.
Åpent

Obl. FK
X

15

Høst

Åpent

X

7,5

Vår

Åpent

X

7,5

Høst

Åpent

X

7,5

Høst

Åpent

X

7,5

Vår

30

Høst/vår

Adg.beg.
Studierettskrav

SAMFUNNSØKONOMI – SIDE 187

Valgbare emner i fordypningen (4. og 5. studieår - krav 90 sp)
Kode
Tittel
Sp.
Und.
3)
SØK3514
Anvendt økonometri
15
H17
3)
SØK3515
Mikro- og paneldataøkonometri 15
H16
4)
SØK3517
Åpen makroøkonomi
15
4)
SØK3521
Utdanningsøkonomi
15
4)
SØK3522
Arbeidsmarkedsøkonomi
15
4)
SØK3523
Økonomisk vekst og utvikling
15
4)
SØK3524
Miljø- og ressursøkonomi
15
4)
SØK3525
Internasjonal økonomi
15
4)
SØK3527
Fiskal føderalisme
15
4)
Urbanisering og økonomisk
SØK3528
15
geografi
4)
SØK3529
Dynamisk makro
15
FIN3006
Anvendt tidsserieøkonometri
15
Høst
FIN3005
Makrofinans
7,5
Høst

Adg.
Åpent
Åpent
Åpent
Åpent
Åpent
Åpent
Åpent
Åpent
Åpent

Obl. FK
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Åpent

X

Åpent
Åpent
Åpent

X
X
X

Obl. = Emnet har obligatorisk aktivitet som må være bestått for å få gå opp til eksamen.
FK = Emnet har forkunnskapskrav.
Sjekk emnebeskrivelsen for nærmere informasjon: www.ntnu.no/studier/emner/
3)

SØK3514 og SØK3515 undervises annethvert studieår – SØK3514 i oddetallsår og SØK3515 i partallsår.

4)

Hvert studieår vil to av emnene SØK3517-3529 undervises i høstsemesteret og to i vårsemesteret.. Hvilke emner
som blir undervist bestemmes med bakgrunn i studentenes ønsker og ressurssituasjonen ved instituttet, men slik at
rotasjon av emnene sikres. Det blir aldri gitt samme emne to semester på rad. For studenter som er tatt opp på master
i samfunnsøkonomi er det mulig å levere semesteroppgave og ta eksamen i alle SØK3500-emner hvert semester,
uavhengig av om emnet undervises eller ikke.

Gitt at det gis et undervisningstilbud i emnene SØK3514-3527 og det er færre enn 5 studenter som
følger emnet, kan instituttet endre undervisningsform etter det som fremgår i de enkelte
emnebeskrivelser. Alle emner på masternivå undervises på engelsk ved behov, og etter instituttets
vurdering.
Endringer i emnetilbudet
Emner som kan bli undervist for første gang studieåret 2016/17
Kode
Tittel
SØK3528
Urbanisering og økonomisk geografi
SØK3529
Dynamisk makro

Sp.
15
15

Und.
5)
5)

Adg.
Åpent
Åpent

Obl. = Emnet har obligatorisk aktivitet som må være bestått for å få gå opp til eksamen. Sjekk emnebeskrivelsen for
nærmere informasjon.
FK = Emnet har forkunnskapskrav. Sjekk emnebeskrivelsen for nærmere informasjon.
5)

forklares under Emneoversikten.
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Overgangsordninger
For studenter som er tatt opp til femårig master i samfunnsøkonomi før 2015 vil de to emnene
SØK3006 og SØK3007 erstatte SØK3003. Tidligere kull fortsetter med emnene som inngår på
deres årstrinn i den nye planen.Søkere som er usikre på hvordan innføring av nye emner påvirker
oppbyggingen av deres grad kan kontakte econ@svt.ntnu.no for å få informasjon.
Faglig overlapp/studiepoengsreduksjon
Emne
Emne
Sp
SØK1001
SØK1010
7,5
SØK1002
SØK1010
7,5
SØK1001
MA0601
7,5
SØK1012
SØK1003
15
SØK1012
SØK1151
7,5
SØK1011
SØK2001
7,5
SØK1011
SØK2004
7,5
SØK1004
SØK2900
7,5
SØK2013
SØK2101
7,5
SØK2901
SØK2900
7,5
SØK1004
ST0202
7,5
SØK1004
SOS1002
7,5
SØK2006
SØK2003
7,5
SØK2007
SØK1102
7,5
SØK2008
SØK2001
7,5
SØK3005
SØK3002
7,5
SØK3006
SØK3003
7,5
SØK3529
SØK3003
7,5
FIN3005
FIN3001
7,5
FIN3006
FIN3003
7,5
FIN3006
FIN3004
7,5
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SOSIALANTROPOLOGI
Vedtatt av Styret 08.10.2010, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og
teknologiledelse senest 11.12.2015.

Studietilbud i sosialantropologi


ÅRSSTUDIUM I SOSIALANTROPOLOGI



BACHELORPROGRAM I SOSIALANTROPOLOGI



MASTER I SOSIALANTROPOLOGI



EMNER I SOSIALANTROPOLOGI

Kort om sosialantropologi
Sosialantropologi er det sammenlignende studium av kultur og samfunn. Utgangspunktet for faget
er det kulturelle mangfoldet som finnes i verden, og antropologer studerer de sosiale prosesser som
produserer, endrer og vedlikeholder dette mangfoldet.
Da sosialantropologien ble eget universitetsfag på 1800-tallet, var utøverne først og fremst opptatt
av å studere og forstå ikke-europeiske kulturer og sivilisasjoner, som representerte en intellektuell
og politisk utfordring for den vestlige delen av verden. Fremmede samfunn har fremdeles en
framtredende plass i faget, men de redskapene faget utviklet i møtet med ikke-europeiske kulturog samfunnsformer har vist seg svært fruktbare også i utforskningen av eget samfunn og våre egne
kulturelle ytringsformer.
Antropologer i dag studerer derfor like gjerne moderne storbyer, bedriftskultur, politisk retorikk
og kulturelle trender i Norge og Vesten, som tradisjonelle byttesystemer i Melanesia, rituelt liv i
afrikanske landsbyer, slektsbaserte organisasjonsformer i den globale økonomien, nasjonsbygging
i Asia, radikalt forskjellige verdensbilder, rasjonaliteter og kommunikasjonsformer. En sentral
måte å skaffe til veie kunnskap på er feltarbeidet, som innebærer at forskerne gjennom deltagende
observasjon blir grundig innsosialisert i det samfunn og den kultur vedkommende ønsker å forske
på.
Globaliseringen er en annen grunn til at dagens antropologi har ambisjoner om å være universell i
omfang og relevans. Antropologer har særlige forutsetninger for å si noe om modernisering,
globalisering, møter mellom kulturer, sivilisasjonskonflikter og transnasjonal migrasjon.
Sosialantropologisk institutt ved NTNU tilbyr undervisning til bachelor-, master- og doktorgraden.
I tillegg til undervisningen driver instituttets stab med forskning innenfor en lang rekke felt
organisert i faggruppene Organisasjonsantropologi; Kultur, innovasjon og fremtid; og Global
ulikhet. Forskningen foregår i alle verdensdeler.
Yrkesmuligheter

Sosialantropologens arbeidsfelt spenner vidt, fra internasjonale og nasjonale selskap til offentlig
forvaltning og konsulent-, planleggings- og rådgivningsvirksomhet innenfor en rekke
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samfunnssektorer. Eksempelvis arbeider antropologer med bistands- og utviklingsarbeid, med å
tilrettelegge for flyktninger og asylsøkere, ved museer, som journalister og lærere.
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ÅRSSTUDIUM I SOSIALANTROPOLOGI
Kort om årsstudiet
Årsstudium er et generelt studietilbud for de som ønsker et kortvarig studium i sosialantropologi.
Studiet fører ikke fram til en grad, men de som ønsker å fortsette studiet kan senere søke seg over
på bachelorgraden.
Læringsmål
Kandidaten:


vil lære seg å anlegge et sammenlignende og holistisk perspektiv på kultur og samfunn



vil opparbeide seg kunnskap om kulturforskjeller



vil tilegne seg skriftlige ferdigheter

Studiets oppbygning
Årsstudium i sosialantropologi består av emnene SANT1000, SANT1001, SANT1002,
SANT1103 og AFR1012 (60 studiepoeng).
Modell av anbefalt studieløp for årsstudiet i sosialantropologi

Semester
2. semester
(vår)
1. semester
(høst)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

SANT1002
SANT1000 (Ex.fac)

Emne (7,5 sp)

SANT1103
AFR1012

Emneoversikt
Kode
Tittel
SANT1000
Innføring i sosialantropologi
Sosial organisasjon og
SANT1001
identitetsdannelse
Afrikas antropologi: regionale
AFR1012
perspektiver
SANT1002
Økonomi, politikk og økologi
Religion, verdensbilde og
SANT1103
kulturell klassifikasjon

SANT1001

Sp
7,5

Und.
Høst

Adg.
Åpent

15

Høst

Åpent

X

7,5

Høst

Åpent

X

15

Vår

Åpent

X

15

Vår

Åpent

X

Obl. = Emnet har obligatorisk aktivitet som må være bestått for å få gå opp til eksamen.
FK = Emnet har forkunnskapskrav.
Sjekk emnebeskrivelsen for nærmere informasjon: www.ntnu.no/studier/emner/

Obl. FK
X
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BACHELORPROGRAM I SOSIALANTROPOLOGI
Overordnet læringsmål for bachelorgraden i samfunnsvitenskapelige fag
En bachelorkandidat fra SVT-fakultetet ved NTNU har tilegnet seg både teoretisk kunnskap og
metodiske og kommunikative ferdigheter. Dette gjør kandidaten i stand til å arbeide selvstendig,
kritisk og analytisk med ulike typer oppgaver. Kandidaten kan tilegne seg ny kunnskap, kritisk
vurdere teorier og forskningsresultater, og er kvalifisert for oppgaver og utfordringer i et variert
spekter av roller i yrkesliv og samfunnsliv forøvrig.
Etter fullført bachelorgrad har kandidaten faglige og metodiske forutsetninger for å gjennomføre
et masterstudium innenfor samme fagområde eller annet studium som bachelorgraden er godkjent
som opptaksgrunnlag til.
Læringsmål for bachelorprogrammet i sosialantropologi
En student som har fullført bachelorprogrammet i sosialantropologi forventes å ha oppnådd følgende
læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap
 ha oversikt over sentrale sosialantropologiske begreper og grunnlagsproblemer



ha kunnskap om fagets historie, egenart og relevans



ha grunnleggende forståelse av kontekstuelle dimensjoner ved samfunnslivet



ha utvidet forståelse av forholdet mellom globalisering og kulturell variasjon



ha innsikt i komparativ analyse



ha kjennskap til kvalitativ metode

Ferdigheter
 ha faglig grunnlag til å drøfte sentrale samfunnsspørsmål fra et antropologisk ståsted



kunne gjenkjenne antropologiske problemstillinger i et variert empirisk materiale



kunne beherske grunnleggende fagterminologi



kunne lese fagtekster på en konstruktiv måte



ha trening i å gjennomføre et selvstendig faglig prosjekt
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Generell kompetanse
 ha utviklet faglig nysgjerrighet



være kjent med faglige krav til presisjon og etterrettelighet



ha trening i å formidle faglig kunnskap, både skriftlig og muntlig



ha trening i å komme med faglig funderte innspill i plenum



kunne utfordre antatte sannheter om kulturelle og naturgitte likheter og forskjeller

Studiets oppbygning
Bachelorgraden i sosialantropologi er normert til 6 semester og består av sosialantropologiske
emner (105 sp), valgfrie emner / breddeår (60 sp), Ex. Phil og perspektivemne (15 sp).
Fordypningskravet i en bachelorgrad i sosialantropologi er på 105 studiepoeng, og de resterende
studiepoengene kan bestå av enten fritt valgte emner eller et årsstudium i et annet fag.
Fordypningsdelen i sosialantropologi består av emnene SANT1000, SANT1001, SANT1002,
SANT1103, AFR1012, SANT2200, SANT2100, SANT2900 og ett av emnene SANT2003,
SANT2010, SANT2011, AFR2120 eller SANT3508. Det anbefales at studentene tar emner på
1000-nivå før de tar emner på 2000-nivå. Det obligatoriske emnet SANT2900 Bacheloroppgave i
sosialantropologi skal studenten fortrinnsvis ta i siste semesteret av bachelorgraden i
sosialantropologi.
Modell av anbefalt studieløp for bachelorprogrammet i sosialantropologi

Semester

6. semester
(vår)

5. semester
(høst)
4. semester
(vår)
3. semester
(høst)
2. semester
(vår)
1. semester
(høst)
1)

Emne (7,5 sp)
Ett av emnene
SANT2003,
SANT2010,
SANT2011,
AFR2120 eller
SANT3508

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

SANT2100

SANT2900 Bacheloroppgave

Perspektivemne

EXPH0003

SANT2200

Breddeår / valgfrie emner på til sammen 60 sp.1)

SANT1002
SANT1000
(Ex.fac)

AFR1012

SANT1103
SANT1001

Studenten er selv ansvarlig for å velge emner som ikke har kolliderende undervisnings- eller eksamenstidspunkt
innenfor samme semester
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Deltidsstudier

Studiet kan tas som deltidsstudium etter avtale med fakultetet.
Utvekslingsopphold

Det er mulig for studentene å dra på utveksling i ett eller to semester i løpet av bachelorstudiet.
Instituttet anbefaler utreise enten i 3. og/eller 4. semester (breddeåret) for å ta valgfrie emner.
Eventuelt kan studentene flytte om på rekkefølgen av emnene i andre og tredje studieår.
Utvekslingsoppholdet må forhåndsgodkjennes av fakultetet før utreise, og skal planlegges og
registreres i utdanningsplanen til studenten innenfor de tre årene bachelorgraden er normert til.
Lånekassen gir kun støtte til fulltidsstudier, det vil si at utvekslingsoppholdet må tilsvare 30
studiepoeng for ett semester, og 60 studiepoeng for to semester. Etter at utvekslingsoppholdet er
ferdig, må studentene søke fakultetet om endelig godkjenning av emnene. Emnene og
studiepoengene blir da registrert i studentens utdanningsplan og rapportert til Lånekassen. Emner
som søkes endelig godkjent etter at graden er oppnådd og vitnemålet er skrevet ut, kan ikke
registreres og rapporteres til Lånekassen, eller inngå på vitnemålet.
Fakultetet innvilger ikke forhåndsgodkjenning for utenlandsopphold etter 6. semester av normert
studietid.
Endring i vurderingsform og i beregning av delkarakterer

Vær oppmerksom på at enkelte emner kan ha endret vurderingsform og/eller endret beregning av
delkarakterer i forhold til tidligere studieplaner. Ved evt. gjentak av tidligere eksamen må du rette
deg etter gjeldende studieplan.
Emneoversikt
Obligatoriske emner
Kode
Tittel
SANT1000
Innføring i sosialantropologi
Sosial organisasjon og
SANT1001
identitetsdannelse
Afrikas antropologi: regionale
AFR1012
perspektiver
SANT1002
Økonomi, politikk og økologi
Religion, verdensbilde og
SANT1103
kulturell klassifikasjon
Antropologiske
SANT2200
grunnlagsproblemer og
faghistorie
Etnografisk metode: Hvordan
SANT2100
lese antropologisk faglitteratur
Bacheloroppgave –
SANT2900
Sosialantropologi

Sp
7,5

Und.
Høst

Adg.
Åpent

Obl. FK
X

15

Høst

Åpent

X

7,5

Høst

Åpent

X

15

Vår

Åpent

X

15

Vår

Åpent

X

15

Høst

Åpent

X

7,5

Vår

Åpent

X

15

Vår

Åpent

X

X
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Valgbare emner
Kode
Tittel
Bedrifts- og
SANT2003
organisasjonsantropologi
Natur som praksis:
Antropologiske perspektiver på
SANT2010
menneske, natur, økologi og
miljø

Sp
7,5

Und.
Høst 2)/
vår 3)

Adg.

Obl. FK

Åpent

X

7,5

Høst 2)/
vår 3)

Åpent

X

7,5

Høst 2)/
vår 3)

Åpent

X

SANT2011

Homo faber: Kulturell logikk
for visjon, kreasjon og
innovasjon av kunnskap og
teknologi

AFR2120
SANT3508

Modernisering og kjønn
7,5
Globalization theory and culture 7,5

Vår 3)
Vår 3)

Åpent
Åpent

X
X

X

Kode

Tittel

Sp

Adg.

Obl.

FK

SANT0002

Psykologisk antropologi

7,5

Und.
Høst/
vår

Åpent

X

SANT3600

Kulturforståelse for et
internasjonalt arbeidsliv

7,5

Åpent

X

Øvrige emner

Høst

Obl. = Emnet har obligatorisk aktivitet som må være bestått for å få gå opp til eksamen.
FK = Emnet har forkunnskapskrav.
Sjekk emnebeskrivelsen for nærmere informasjon: www.ntnu.no/studier/emner/
2)

SANT2003, SANT2010 og SANT2011: Det kan tilbys undervisning i ett eller flere av emnene i høstsemesteret.
Hvilket emne som eventuelt tilbys kunngjøres ved semesterstart på instituttet og på instituttets nettside.
3)

SANT 2003, SANT2010, SANT2011, AFR2120 og SANT3508: Det tilbys undervisning i minimum ett emne i
vårsemesteret. Hvilket emne som tilbys kunngjøres ved semesterstart på instituttet og på instituttets nettside.
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Overgangsordninger
Har tatt:
SANT1000

SANT1001

SANT1002

SANT1103

Ett av emnene SANT1004-1011

SANT2000

Ett av emnene SANT2001-2008
SANT1000, SANT1001,
SANT1002, SANT 1103, ett av
emnene SANT1004-1011

Må ta for å få en bachelorgrad i sosialantropologi:
SANT1001, 1002, 1103, AFR1012, SANT2100,
SANT2200, SANT2900 og 1 av emnene SANT20012011, AFR2120 eller SANT3508
SANT1000, 1002, 1103, AFR1012, SANT2100,
SANT2200, SANT2900 og 1 av emnene SANT20012011, AFR2120 eller SANT3508
SANT1000, 1001, 1103, AFR1012, SANT2100,
SANT2200, SANT2900 og 1 av emnene SANT20012011, AFR2120 eller SANT3508
SANT1000, 1001, 1002, AFR1012, SANT2100,
SANT2200, SANT2900 og 1 av emnene SANT20012011, AFR2120 eller SANT3508
SANT1000, 1001, 1002, 1103, SANT2100, SANT2200,
SANT2900 og 1 av emnene SANT2001-2011,
AFR2120 eller SANT3508
SANT1000, 1001, 1002, AFR1012, 1103, SANT2100,
SANT2200 og 2 av emnene SANT2001-2011,
AFR2120 eller SANT3508
SANT1000, 1001, 1002, 1103, AFR1012, SANT2100,
SANT2200 og SANT2900
SANT2100, SANT2200, SANT2900 og 1 av emnene
SANT2001-2011, AFR2120 eller SANT3508

Faglig overlapp/studiepoengsreduksjon
Emne
Emne
SANT2000
SANT2900
SANT1003
SANT1103

SANT2006
SANT2007
AFR1009
SANT3507

SANT2010
SANT2011
AFR1012
SANT3508

Sp
7.5 sp
7.5 sp
7.5 sp
7.5 sp
7.5 sp
5 sp
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MASTERPROGRAM I SOSIALANTROPOLOGI
Kort om studieprogrammet
Mastergradstudiet i sosialantropologi tar sikte på å formidle en generell samfunnsforståelse på
bakgrunn av et sammenlignende studium av kultur og samfunn. Studiet tilbyr en fordypning i
antropologisk teori og etnografisk metode med vekt på feltarbeid som setter den enkelte student i
stand til å arbeide faglig selvstendig, kreativt og systematisk med sitt individuelle
forskningsprosjekt. Strukturen, det faglige innholdet, undervisnings-, veilednings- og
evalueringsformene er utformet med tanke på å ivareta disse forholdene. Med klare milepæler i
løpet av masterstudiet skal studentens faglige utvikling ivaretas, og en naturlig studieprogresjon
med basis i normert studietid sikres. Til sammen vil dette kvalifisere studenten til et virke innenfor
undervisning, formidling, forskning, forvaltning, kultur- og organisasjonsliv. Mastergradsstudiet i
sosialantropologi er normert til 4 semester, inkludert ett semester feltarbeid. Studenter som starter
på mastergrad i sosialantropologi skal i løpet av første semester signere en mastergradsavtale med
instituttet.
Opptakskrav
Ved opptak til masterprogram ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse er det
innført karaktergrense. Alle som tas opp, må minst ha en gjennomsnittskarakter på C (eller
tilsvarende) i fordypningen (eventuelt annet opptaksgrunnlag).
Alle søkere som har en veid gjennomsnittskarakter på minst B eller tilsvarende i
opptaksgrunnlaget, er garantert å få tilbud om plass på masterprogrammet i 2016/2017.
For opptak til master i sosialantropologi kreves bachelor i samfunnsvitenskap med minimum 80
studiepoeng fordypning i sosialantropologi eller tilsvarende.
Nye masterstudenter tas opp hvert høstsemester. Masterstudiet er adgangsregulert, og ved
prioritering av studenter ved opptak blir den samlede karakteren for fordypningsdelen i
sosialantropologi lagt til grunn. I de tilfeller hvor studenten har flere studiepoeng i
sosialantropologi enn det som er kravet for opptak til masterstudiet, vil de emnene med beste
karakter bli lagt til grunn for opptaket.
Nytt opptakskrav fra 2017

Fra og med opptaksåret 2017 kreves bachelorgrad med minst 90 studiepoeng faglig fordypning i
sosialantropologi for å få opptak til masterprogrammet, inkludert metodeemne og
bacheloroppgave. De som ikke tilfredsstiller dette opptakskravet, og lurer på hvordan de kan
tilfredsstille dette kravet, kan ta kontakt med instituttet.
Læringsmål
Masterprogrammet bygger videre på den kompetansen studenten opparbeidet seg på
bachelornivået og har som mål å utdanne profesjonelle sosialantropologer som kan ta på seg
oppgaver i samfunnet der det er behov for samfunnsfaglig ekspertise.
En student som har fullført masterstudiet sosialantropologi forventes å ha oppnådd følgende
læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:
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Kunnskap
 ha god forståelse av sentrale antropologiske perspektiver på samfunn og kultur



ha bred kunnskap om kulturell variasjon og krysskulturelle relasjoner



ha spisskompetanse innen tematiske, regionale og teoretiske forhold behandlet i
masteravhandlingen



ha inngående kjennskap til komparativ analyse og antropologisk metode

Ferdigheter
 kunne anvende antropologisk kunnskap både til å planlegge og utføre selvstendig
forskning basert på et lengre feltarbeid, ofte under uvante og krevende omstendigheter



ha solid kompetanse i kvalitativ metode, med særlig vekt på deltakende observasjon



kunne analysere og teoretisere både egne og andres datatilfang



kunne forholde seg til, vurdere og respektere etiske problemstillinger i alle ledd av
forskningsprosessen



kunne formidle egne forskningsresultater både skriftlig og muntlig

Generell kompetanse
 kunne vurdere og anvende faglig kunnskap til å gjøre begrunnede valg



kunne kritisk vurdere faglige teorier, deres kunnskapsgrunnlag og deres implikasjoner



kunne finne fram til relevante skriftlige ressurser, samt benytte ulike metoder til å samle
og analysere data



kunne formidle faglig kunnskap skriftlig og muntlig



kunne planlegge og gjennomføre prosjekter



kunne bidra som kulturoversetter i kontakten mellom folk med ulik bakgrunn
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Studiets oppbygning
Både emnet SANT3000 Teoretiske perspektiver og emnet SANT3100 Etnografisk metode skal tas
i løpet av første semester innenfor masterstudiet.
Tabell som viser masterprogrammet i sosialantropologi

Semester
4. semester
(vår)
3. semester
(høst)
2. semester
(vår)
1. semester
(høst)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

SANT3900 Masteroppgave

SANT3002
SANT3000

SANT3100

Emneoversikt
Obligatoriske emner

Kode

Tittel

Sp

Und.

Obl.

Høst/
vår

Adg.
Studierettskrav
Studierettskrav
Studierettskrav
Studierettskrav

SANT3000

Teoretiske perspektiver

15

Høst

SANT3002

Feltarbeid m/ feltrapport

30

Vår

SANT3100

Etnografisk metode

15

Høst

SANT3900

Masteravhandling m/ skrivekurs
og veilednings-seminarer

60

Tittel
Globalization theory and culture

Sp
7,5

Und.
Vår

Adg.
Åpent

FK
X
X

X

X

X

X

Obl.
X

FK
X

Øvrige emner

Kode
SANT3508

Obl. = Emnet har obligatorisk aktivitet som må være bestått for å få gå opp til eksamen.
FK = Emnet har forkunnskapskrav.
Sjekk emnebeskrivelsen for nærmere informasjon: www.ntnu.no/studier/emner/

Overgangsordninger
For overgangsordninger, ta kontakt med Sosialantropologisk institutt.
Faglig overlapp/studiepoengsreduksjon

Fag
SANT3001

Fag
SANT3100

Sp
- 7.5 sp
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SOSIALT ARBEID
Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og
teknologiledelse senest 10.02.2015.

Studietilbud i sosialt arbeid


MASTERPROGRAM I SOSIALT ARBEID



EMNER I SOSIALT ARBEID

MASTERPROGRAM I SOSIALT ARBEID
Kort om sosialt arbeid
Sosialt arbeid handler om menneskelige, mellommenneskelige og sosiale problemer, sosial
fungering og problemløsning. Oppmerksomheten er i stor grad rettet mot utsatte grupper og
sosialpolitikk. Sosialt arbeid kan være profesjonell virksomhet for å hjelpe individer og grupper til
å forbedre eller gjenopprette sin evne til å fungere i samfunnet, og det kan være arbeid for å
forandre problemskapende samfunnsforhold. Forståelsen av samspillet mellom individet og
omgivelsene står sentralt. Likeså bruk av denne forståelsen for å intervenere i forhold til sosiale
problemer.
Som universitetsfag og forskningsfelt har sosialt arbeid forankring i det handlingsorienterte og
anvendte aspektet. Samtidig inngår det som en del av den generelle samfunnsvitenskapelige
debatten. Forskningen og faget har tverrfaglig karakter, og i tillegg til egen kunnskapsbase trekker
en veksler på fag som sosiologi, pedagogikk, psykologi og statsvitenskap. Forskning i sosialt
arbeid handler i stor grad om å forstå og forklare individuelle og sosiale problemer for å bidra til
løsninger av disse – herunder bidrag til utformingen av så vel sosialpolitikken som det praktiske
sosiale arbeidet.
Yrkesmuligheter

En mastergrad i sosialt arbeid kan kvalifisere for stillinger innenfor universitets- og
høgskolesystemet, i forsknings- eller utredningsstillinger, i administrative leder- eller
planleggingstillinger i stat og kommune, eller for fagstillinger i regionale kompetansesentra.
Masterstudiet kan også kvalifisere for opptak til doktorgradsstudier.
Ph.d.-grad

Masterprogrammet i sosialt arbeid kvalifiserer for opptak til Ph.d.-programmet i sosialt arbeid.
Masterprogrammet kan, i særskilte tilfeller og etter faglig vurdering, kvalifisere for andre Ph.d.program.
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Læringsmål
En student som har fullført masterprogrammet i sosialt arbeid forventes å ha oppnådd følgende
læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap
 ha inngående kjennskap til teorier innen sosialt arbeid, samt en bred oversikt over
fagområdet og spesialisert innsikt i masteroppgavens tema
 kunne anvende kunnskapen og løfte fram nye problemstillinger innenfor sosialt arbeid
 kunne analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i sosialt arbeids historie,
tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
Ferdigheter
 kunne analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor sosialt arbeid og
arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
 kunne bruke relevante metoder for forskning selvstendig, herunder å gjennomføre et
selvstendig forsknings- eller utviklingsarbeid under veiledning, og i tråd med gjeldende
forskningsetiske retningslinjer
 kunne analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger og forholde
seg reflektert og kritisk til debatter innen fagfeltet, egen og andres forskning, samt ulike
andre informasjonskilder
Generell kompetanse
 kunne formidle et selvstendig arbeid og andre faglige problemstillinger/analyser, og
beherske akademisk skriving og vitenskapelig arbeid
 kunne kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor
sosialt arbeid, både med spesialister og til allmennheten
 kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre
avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
 kunne bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser

Opptakskrav
Master i sosialt arbeid er primært et tilbud til de som har fullført en 3-årig sosialfaglig
høgskoleutdanning (sosionom-, barnevernspedagog- eller vernepleierutdanning). Andre søkere
med nærliggende treårig cand.mag. eller bachelorgrad kan tas opp etter individuell vurdering, men
må dokumentere minimum to års relevant yrkeserfaring.
Ved opptak til masterprogram ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse er det
innført karaktergrense. Alle som tas opp, må minst ha en gjennomsnittskarakter på C (eller
tilsvarende). Alle søkere med en veid gjennomsnittskarakter på minst B eller tilsvarende i
opptaksgrunnlaget, er garantert å få tilbud om plass på masterprogrammet. Masterstudiet er
adgangsbegrenset og tar opp et begrenset antall studenter.
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Studiets oppbygning
Studiet strekker seg normalt over 2 år (4 semester) med fulltids studier. Det består av:
A. Obligatoriske emner, utgjør til sammen 90 studiepoeng:






SARB3005 Sosialt arbeid som kunnskapsfelt og forskningsmetode 22,5 sp
HLS3002 Kvantitative metoder og statistikk 7,5 sp
HLS3004 Kvalitative metoder 7,5 sp
HLS3007 Vitenskapsfilosofi, forskningsetikk og metoderefleksjon 7,5 sp
SARB3900 Masteroppgaven og avsluttende prøve 45 sp.

B. Valgfrie emner: utgjør til sammen 30 studiepoeng.
Masterstudiet gir mulighet for ulike fordypninger gjennom valgemner og tema for
masteroppgaven. En kan også søke om å få godkjent kurs på masternivå fra andre fag ved NTNU
eller andre høgskoler/universitet.
Hver masterstudent skal skrive under en masteroppgaveavtale som blant annet regulerer
veiledningsforholdet. Eksperter i team er ikke obligatorisk i studieprogrammet studieåret 2016-2017.
Utvekslingsopphold

Det er mulig å ta deler av utdanningen i utlandet. Studieplanen åpner for at dette kan skje i 3.
semester. Det er viktig at de emnene som tas ved et utenlandsk lærested passer inn i studiet for
øvrig. Disse må derfor forhåndsgodkjennes av fakultetet.
Modell av anbefalt studieløp for masterstudiet i sosialt arbeid (heltid)

Semester
4. semester
(vår)
3. semester
(høst)
2. semester
(vår)
1. semester
(høst)
1)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

SARB3900 Masteroppgave
SARB3900 Masteroppgave1)

Valgfritt emne

Valgfritt emne

SARB3005

Valgfritt emne

HLS3002

HLS3007

HLS3004

Valgfritt emne

SARB3005

Planlegging av masteroppgaven bør starte allerede i 2. semester.
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Deltidsstudier
Det er mulig å ta masterstudiet i sosialt arbeid på deltid over fire år. Studenter som ønsker
deltidsstudium kan inngå avtale om dette etter at de er tatt opp på programmet.
Modell av anbefalt studieløp for masterstudiet i sosialt arbeid (deltid)

Semester
8. semester (vår)
7. semester
(høst)
6. semester (vår)
5. semester
(høst)
4. semester (vår)
3. semester
(høst)
2. semester (vår)
1. semester
(høst)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)
SARB3900 Masteroppgave
Valgfritt emne

SARB3900 Masteroppgave

Valgfritt emne

HLS3002

Valgfritt emne

HLS3004

Valgfritt emne
SARB3005

SARB3005

HLS3007

Emneoversikt
Obligatoriske emner
Kode
Tittel
Kvantitative metoder og
HLS3002 2)
statistikk

HLS3004
HLS3007 2)

SARB3005
SARB3900

Kvalitative metoder
Vitenskapsfilosofi,
forskningsetikk og
metoderefleksjon
Sosialt arbeid som
kunnskapsfelt og
forskningsområde
Masteroppgave i sosialt arbeid

Sp.

Und.

7,5

Vår

7,5

Høst

7,5

Høst

22,5
45

Adg.
Studierettskrav
Studierettskrav

Obl. FK
X

X

X

X

Studierettskrav

X

X

Høst og
vår

Studierettskrav

X

X

Høst og
vår

Studierettskrav

X

X
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Valgbare emner
Kode
Tittel
FUH3504
Bioetikk og funksjonshemming
SARB3500
Barndom – familie – barnevern I
Funksjonshemming; teori,
SARB3506
sosialpolitikk og hverdagsliv I
Funksjonshemming; teori,
SARB3507
sosialpolitikk og hverdagsliv II

SARB3509
SARB3511
SARB3512
SARB3513
HLS3008 1)
HLS3506
HLS3507
HLS3508
HLS3509

Veiledet selvvalgt studium I
Innvandring, integrasjon,
mangfold I
Innvandring, integrasjon,
mangfold II
Psykisk helsearbeid
Kvalitative metoder – Praktisk
kunnskapsbygging og
evaluering
Helse- og sykdomssosiologi I
Helse- og sykdomssosiologi II
Forskning om helsefremming
Barn og velferd 1

Sp.
7,5
7,5

Und.
Vår
Høst

Adg.
Åpent
Åpent

7,5

Høst

Åpent

X

15

Høst

Åpent

X

7,5 Høst/vår

Studierettskrav

Obl. FK
X
X

X

X

7,5

Vår

Åpent

X

15

Vår

Åpent

X

7,5

Høst

Åpent

X

7,5

Vår

Studierettskrav

7,5
15
7,5
7,5

Høst
Høst
Vår
Vår

Åpent
Åpent
Åpent
Åpent

X

X
X
X
X

X

Obl. = Emnet har obligatorisk aktivitet som må være bestått for å få gå opp til eksamen.
FK = Emnet har forkunnskapskrav.
Sjekk emnebeskrivelsen for nærmere informasjon: www.ntnu.no/studier/emner/
1)

Obligatorisk oppmøte på hele eller deler av undervisningen. Se emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne for
nærmere informasjon.

Studentene velger enten versjon I eller II av emner med samme tittel.
Merk: Undervisningen i de valgfrie emnene kan bli avlyst eller endret dersom det er færre enn 7
fagpåmeldte studenter eller færre enn 7 studenter som møter til undervisning. Det er likevel mulig
å gå opp til eksamen.
Forkunnskapskrav til de enkelte emnene

Se emnebeskrivelsen. Ved behov for begrensninger av studenttallet, gis prioritet til
masterstudenter ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap.
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Overgangsordninger
Dersom du har en emnekombinasjon som ikke kan leses ut av denne tabellen, vennligst kontakt
instituttet.
Du har tatt i mastergraden
SARB3005
HLS3004
SARB3005, HLS3004, HLS3002
SARB3005, HLS3004, HLS3002, HLS3007
To av teoriemnene SARB3000, SARB3001 eller
SARB3002
To av teoriemnene SARB3000, SARB3001 eller
SARB3002, i tillegg til HLS3001 og HLS3006
SARB3001

Faglig overlapp/studiepoengsreduksjon
Emne
Emne
HLS3001
HLS3007
HLS3006
HLS3007
SARB3000
SARB3005
SARB3002
SARB3005

Sp
5 sp
5 sp
7,5 sp
5 sp

Du mangler i mastergraden
HLS3002, HLS3004, HLS3007,
SARB3900 og 30 sp valgfrie emner
SARB3005, HLS3007, HLS3002,
SARB3900 og 30 sp valgfrie emner
HLS3007, SARB3900 og 30 sp valgfrie
emner
SARB3900 og 30 sp valgfrie emner
HLS3002, HLS3004, HLS3007,
SARB3900 og 37,5 sp valgfrie emner
HLS3002, HLS3004, SARB3900 og 30
sp valgfrie emner
SARB3005, HLS3004, HLS3002,
HLS3007, SARB3900 og 22,5 sp
valgfrie emner
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SOSIOLOGI
Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for
samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015.

Studietilbud i sosiologi


ÅRSSTUDIUM I SOSIOLOGI



BACHELORPROGRAM I SOSIOLOGI



MASTERPROGRAM I SOSIOLOGI



EMNER I SOSIOLOGI

Kort om sosiologi
Sosiologi er vitenskapen om mennesker og samfunn. Faget handler om menneskers samspill, om
hvordan mennesker påvirker hverandre, og hvordan vi som individer både formes av, og bidrar til
å forme, de ulike fellesskapene vi inngår i; som smågrupper, kjernefamilier, lokalmiljøer, frivillige
sammenslutninger og arbeidsorganisasjoner.
Sosiologer studerer menneskers situasjon og utvikling under forskjellige sosiale vilkår. Sosial
ulikhet er her et sentralt tema. Sosiologien tar også for seg forholdene innenfor og mellom grupper,
organisasjoner og samfunn. Sosiologien undersøker hvordan samfunnet endrer seg i takt med
utviklingen i produksjonsliv, økonomi, teknologi og politikk. Å forstå den globale dimensjonen er
også viktig, fordi mennesker i økende grad krysser kulturelle og geografiske grenser, og fordi
utviklingen i vårt eget samfunn i økende grad veves inn i et internasjonalt samspill.
Et viktig formål med sosiologistudiet er å gjøre studentene kjent med hvordan samfunnsendringer
kan kartlegges og analyseres. I sosiologistudiet formidles også mye aktuell kunnskap om dagens
samfunn og samfunnsforhold.
Sosiologi er en empirisk basert vitenskap. Forskningsmetoder og trening i bruk av slike metoder
utgjør derfor en viktig del av studiet.
Sosiologien favner et bredt felt av problemstillinger og gir kunnskap om begreper, teorier og
tilnærmingsmåter som kan anvendes for ulike problemstillinger og i ulike sammenhenger.
Sosiologistudiet kvalifiserer derfor for mange forskjellige typer jobber, både i privat og offentlig
sektor.
Kompetanse i sosiologi bygges trinn for trinn. Studieprogrammet begynner med de enkleste
elementene og blir gradvis mer avansert. Det er derfor viktig å ta de enkelte kursene i den
rekkefølgen som er anbefalt.
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ÅRSSTUDIUM I SOSIOLOGI
Kort om årsstudiet
Et årsstudium i sosiologi gir en god innføring i sosiologiens verden sett fra flere perspektiver.
Formålet med årsstudium i sosiologi er å gi studentene en grundig innføring i sosiologifaget slik
at de kan gjøre rede for et bredt spekter av sosiologiske fenomener og kunne vise til en
forskningsbasert forståelse av disse. Et årsstudium i sosiologi kan også tas av studenter på andre
bachelorprogram.
Dersom du ønsker å fortsette med en bachelor i sosiologi, må du søke deg inn via NTNUs
søknadsweb innen fristen 15. februar.
Læringsmål
Etter fullført årsstudium i sosiologi skal studenten ha grunnleggende kunnskap om
problemstillinger innen sosiologiens hovedområder. Studenten skal i tillegg ha opparbeidet innsikt
i hvilke metoder som benyttes i samfunnsvitenskapelig forskning.
Årsstudium i sosiologi skal gi en grunnleggende forståelse av sentrale sosiologiske begreper og
fagområdets tradisjoner og egenart. Etter fullført årsstudium i sosiologi har studenten faglige og
metodiske forutsetninger for å gjennomføre et bachelorstudium i sosiologi.
Studiets oppbygning
Årsstudiet i sosiologi består av emnene SOS1000, SOS1016, SOS1001 og SOS1002, til sammen
60 studiepoeng.
Modell av anbefalt studieløp for årsstudiet i sosiologi

Semester

Emne (7,5 sp)

2. semester (vår)
1.semester (høst)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

SOS1001
SOS1000

Emneoversikt
Kode
Tittel

Emne (7,5 sp)

SOS1002
SOS1016

SOS1000

Innføring i sosiologi

15

SOS1001

Samfunnsteori
Samfunnsvitenskapelig
forskningsmetode
Sosiologi og samfunn

15

Und.
Høst
(Vår) 1)
Vår

15

Høst/vår

Åpent

X

15

Høst

Åpent

X

SOS1002
SOS1016

Sp

Adg.

Obl. FK

Åpent

X

Åpent

X

Obl. = Emnet har obligatorisk aktivitet som må være bestått for å få gå opp til eksamen.
FK = Emnet har forkunnskapskrav.
Sjekk emnebeskrivelsen for nærmere informasjon: www.ntnu.no/studier/emner/
1)

Emnet går ordinært på høsten. Dersom emnet tilbys våren 2017, vil det bli gitt som et nettbasert tilbud. Ta kontakt
med instituttet for nærmere informasjon.
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BACHELORPROGRAMMET I SOSIOLOGI
Yrkesmuligheter
Et bachelorprogram i sosiologi gir kompetanse som gir grunnlag for å arbeide med ulike typer
problemstillinger, både i privat og offentlig sektor. Særlig aktuelt er arbeid med planlegging og
utredninger, fordi en gjennom sosiologistudiet lærer å bearbeide og fremstille informasjon på en
analytisk og metodisk måte. Bachelorstudiet i sosiologi er derfor et godt utgangspunkt for deg som
vil jobbe som faglig konsulent og rådgiver.
Overordnet læringsmål for bachelorgraden i samfunnsvitenskapelige fag
En bachelorkandidat fra SVT-fakultetet ved NTNU har tilegnet seg både teoretisk kunnskap og
metodiske og kommunikative ferdigheter. Dette gjør kandidaten i stand til å arbeide selvstendig,
kritisk og analytisk med ulike typer oppgaver. Kandidaten kan tilegne seg ny kunnskap, kritisk
vurdere teorier og forskningsresultater, og er kvalifisert for oppgaver og utfordringer i et variert
spekter av roller i yrkesliv og samfunnsliv forøvrig.
Etter fullført bachelorprogram har kandidaten faglige og metodiske forutsetninger for å
gjennomføre et masterstudium innenfor samme fagområde eller annet studium som
bachelorgraden er godkjent som opptaksgrunnlag til.
Læringsmål for bachelorprogrammet i sosiologi
En student som har fullført bachelorstudiet i sosiologi forventes å ha oppnådd følgende
læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap
 ha oversikt over sentrale sosiologiske begreper og teorier, fagets egenart og plass i
samfunnet



ha en grunnleggende forståelse av forholdet mellom mennesker og samfunn, om sentrale
samfunnsmessige egenskaper og utviklingstrekk



ha kunnskap om de vanligste metodene for innsamling og analyse av sosiologiske data

Ferdigheter
 kunne bruke ulike samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder



kunne finne, kritisk vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik
at det belyser en problemstilling i en akademisk form



kunne gjennomføre et avgrenset selvstendig forskningsarbeid

Generell kompetanse
 kunne beherske sosiologiske uttrykksformer og utveksle faglig funderte synspunkter med
andre innenfor samme fagfelt



kunne kommunisere sosiologiske problemstillinger, analyser og konklusjoner både
muntlig og skriftlig i yrker og arenaer hvor slik kunnskap er nyttig
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kunne planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og mindre prosjekter med bruk av
samfunnsvitenskapelig forskningsmetode, både selvstendig og i samarbeid med andre

Studiets oppbygning
Bachelorprogrammet i sosiologi (180 sp) er normert til 6 semester og består av


de obligatoriske innføringsemnene EXPH0003 Examen philosophicum for humaniora og
samfunnsfag (7,5 sp) og perspektivemnet (7,5 sp),



et breddeår (60 sp) i 3. og 4. semester. I breddeåret kan studentene velge fritt valgte
emner på til sammen 60 sp, et årsstudium i et annet fag eller studier i utlandet. For
studenter som vurderer å bli lærere passer det godt å ta et årsstudium i et
undervisningsfag.



en fordypning i sosiologi (105 sp), som består av bestemte emner som gir kvalifikasjoner
for opptak til en mastergrad. Fordypningen er satt sammen av obligatoriske og valgbare
fordypningsemner. Det er viktig at SOS1000 tas først og at SOS2900 tas som et av de
siste emnene. Ut fra undervisningens organisering anbefales det at SOS2000, ett av
spesialiseringsemnene i rekken SOS2006-SOS2010 og SOS2900 tas samtidig i siste
semester av bachelorstudiet i sosiologi.

Fordypningen i sosiologi tilsvarer 105 sp og består av:


SOS1000 Innføring i sosiologi (15 sp)



SOS1001 Samfunnsteori (15 sp)



SOS1002 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode (15 sp)



SOS1016 Sosiologi og samfunn (15 sp)



SOS2000 Teorier og modeller i sosiologi (7,5 sp)



SOS2900 Bacheloroppgave i sosiologi (15 sp)



Ett av spesialiseringsemnene SOS2006, SOS2009 og SOS2010



To emner i rekken SOS2017-SOS2019, POL1003-POL1005, POL2012- POL2020,
POL2022, fra rekken SOS2006-SOS2010 eller et emne i rekken POL1000-POL1002.
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Modell av anbefalt studieløp for bachelorprogrammet i sosiologi.

Semester

Emne (7,5 sp)

6. semester
(vår)

SOS2000

5. semester
(høst)

EXPH0003

4. semester
(vår)
3. semester
(høst)
2. semester
(vår)
1. semester
(høst)
1)

Emne (7,5 sp)
Ett av emnene
SOS2006–
SOS2010
Perspektivemne

Emne(7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

SOS2900 Bacheloroppgave
To emner i rekken SOS2017–SOS2019,
POL1004, POL1005, POL2018–
POL2020, POL2022

Breddeår hvor studenten fritt velger emner på til sammen 60 sp1)

SOS1001

SOS1002

SOS1000 (inkl. ex.fac.)

SOS1016

Studentene er selv ansvarlig for å velge emner som ikke har kolliderende undervisnings- eller eksamenstidspunkt.

Breddeår

Studenter som planlegger å arbeide som lærere, bør kombinere utdanningen i sosiologi med et
aktuelt undervisningsfag, for eksempel et fremmedspråk eller et realfag. Studenter som planlegger
å arbeide med samfunnsvitenskapelige problemstillinger; i forvaltning, næringsliv eller
forsknings- og utviklingsarbeid, bør kombinere sosiologi med et annet samfunnsfag, for eksempel
statsvitenskap, samfunnsøkonomi, sosialantropologi eller geografi.
Sosiologi og statsvitenskap utfyller hverandre og er en god kombinasjon. Emnet SOS1002 (15
studiepoeng) inngår både i fordypningen i sosiologi og i årsstudiet i statsvitenskap, derfor må
studenter på bachelor i sosiologi som velger statsvitenskap årsstudium i breddeåret, ta andre
statsvitenskapsemner på til sammen 15 studiepoeng for å få nok studiepoeng i breddeåret. Ta
kontakt med Institutt for sosiologi og statsvitenskap for nærmere informasjon. Ved opptak til
master i sosiologi, vil uansett SOS1002 telle som del av fordypningen i sosiologi.
Utvekslingsopphold

Det er mulig for studentene å dra på utveksling i ett eller to semester i løpet av bachelorstudiet.
Instituttet anbefaler utreise enten i 3. og/eller 4. semester (breddeåret) for å ta valgfrie emner, eller
i 5. og/eller 6. semester for å ta emner som kan inngå i fordypningen. Eventuelt kan studentene
flytte om på rekkefølgen av emnene i andre og tredje studieår.
Utvekslingsoppholdet må være forhåndsgodkjent av fakultetet før utreise, og skal planlegges og
registreres i utdanningsplanen til studenten innenfor de tre årene bachelorgraden er normert til.
Lånekassen gir kun støtte til fulltidsstudier, det vil si at utvekslingsoppholdet må tilsvare 30
studiepoeng for ett semester, og 60 studiepoeng for to semester.
Etter at utvekslingsoppholdet er ferdig, må studentene søke fakultetet om endelig godkjenning av
emnene. Emnene og studiepoengene blir da registrert i studentens utdanningsplan og rapportert til
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Lånekassen. Emner som søkes endelig godkjent etter at graden er oppnådd og vitnemålet er skrevet
ut, kan ikke registreres og rapporteres til Lånekassen, eller inngå på vitnemålet.
Fakultetet innvilger ikke forhåndsgodkjenning for utenlandsopphold etter 6. semester av normert
studietid.
Avtale med University of California, Berkeley
SVT-fakultetet har blant annet en utvekslingsavtale med Department of Sociology ved University
of
California,
Berkeley.
For
mer
informasjon
om
denne
avtalen,
se
www.ntnu.no/svt/studier/berkeley.
Oppgaveskriving

Oppgaver levert til vurdering innenfor faget sosiologi, både på bachelor- og masternivå, skal i
tillegg til faglig innhold, tilfredsstille spesifikke krav til vitenskapelig form. Oppgavens
vitenskapelige form inngår i kriteriene for vurdering av oppgaver på alle nivåer. Kriteriene oppgis
i undervisningen i hvert enkelte emne.
Det er ikke tillatt å reprodusere semesteroppgaver eller andre skriftlige arbeider andre har skrevet.
Det er heller ikke tillatt å reprodusere eller foreta lette omarbeidelser av semesteroppgaver som en
selv tidligere har levert inn i andre emner. Ved fusk eller forsøk på fusk risikerer en annullering
av vurdering, samt å bli utestengt fra NTNU og andre norske universiteter i inntil ett år.
Emneoversikt
Obligatoriske emner
Kode
Tittel

Sp

15
7,5
15

Und.
Høst
(Vår) 2)
Vår
Høst/
vår
Høst
Vår
Vår

Sp
15
7,5
7,5

Und
Vår
Vår
Vår

Adg.
Åpent
Åpent
Åpent

7,5

Vår

Åpent

X

7,5
7,5
7,5

Høst
Høst
Høst

Åpent
Åpent
Åpent

X
X
X

SOS1000

Innføring i sosiologi

15

SOS1001

Samfunnsteori
Samfunnsvitenskapelig
forskningsmetode
Sosiologi og samfunn
Teorier og modeller i sosiologi
Bacheloroppgave i sosiologi

15

SOS1002
SOS1016
SOS2000
SOS2900
Valgbare emner
Kode
SOS1006 3)
SOS2006
SOS2009 3)

SOS2010
SOS2017
SOS2018
SOS2019

Tittel
Mediesosiologi
Arbeid og organisasjon
Medier og samfunn
Sosial ulikhet, familie og
velferd
Sikkerhet og organisasjon
Organisasjonsteori
Vår sosiale virkelighet

15

Adg.

Obl. FK

Åpent

X

Åpent

X

Åpent

X

Åpent
Åpent
Åpent

X
X
X

X
X

Obl. FK
X
X
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Kode
POL1000
POL1001
POL1002

POL1003
POL1004
POL1005
POL2012
POL2013

POL2014

POL2016

POL2017
POL2018
POL2019 4)
POL2020
POL2022

Tittel
Innføring i statsvitenskap:
Internasjonal politikk og
komparativ politikk
Innføring i statsvitenskap:
Politisk teori og politisk atferd
Innføring i statsvitenskap:
Offentlig politikk og
administrasjon
The Politics of Environment,
Energy and Resource
Management
Globalisering: Norge i det
internasjonale samfunn
Vurdering av politisk risiko
Teorier i politisk økonomi
Spesialiseringsemne i
statsvitenskap, Internasjonal
politikk
Spesialiseringsemne i
statsvitenskap, Komparativ
politikk
Spesialiseringsemne i
statsvitenskap, Politisk atferd
og politisk kommunikasjon
Spesialiseringsemne i
statsvitenskap, Offentlig
politikk og administrasjon
Japansk kultur og politiskøkonomiske system
Øst-Asia: Internasjonal politikk
Amerika i verden
Petroleumsforvaltning, politisk
økonomi og etikk

Sp

Und

Adg.

Obl. FK

15

Høst

Åpent

X

15

Vår

Åpent

X

15

Høst

Åpent

X

7,5

Vår

Åpent

X

7,5

Høst

Åpent

X

7,5
7,5

Høst
Høst

Åpent
Åpent

X
X

7,5

Vår

Åpent

7,5

Vår

Åpent

7,5

Vår

Åpent

7,5

Vår

Åpent

7,5

Høst

Åpent

X

7,5
7,5

Høst
Høst

Åpent
Åpent

X
X

7,5

Høst

Åpent

Obl. = Emnet har obligatorisk aktivitet som må være bestått for å få gå opp til eksamen.
FK = Emnet har forkunnskapskrav.
Sjekk emnebeskrivelsen for nærmere informasjon: www.ntnu.no/studier/emner/
2)

Emnet SOS1000 går ordinært på høsten. Dersom emnet tilbys våren 2017, vil det bli gitt som et nettbasert tilbud.
Ta kontakt med instituttet for nærmere informasjon.
3)

SOS1006 og SOS2009 har 7,5 studiepoeng overlapp.

4)

Emnet undervises ikke studieåret 2016/2017
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Overgangsordninger
Faglig overlapp/studiepoengsreduksjon

Emne
SOS1000
SOS1001
SOS1002
SOS1002
SOS1006
SOS1006
SOS1012
SOS1015
SOS2001
SOS2006
SOS2007
SOS2008
SOS2009
SOS2018
POL1003
POL1004
POL1005
POL1006
POL1008
POL1009
POL2013
POL2014
POL2016
POL2017
POL2018
POL2019
POL2020

Emne
SVSOS105
SVSOS106/SOS1001/v.1)
IDRSA1004/SVSOS107/SOS6003
SOS3050/SOS3280
SVSOS123/SVMV106/SOS2009
SOS2009
TIØ4310/SOS1012 (v.1)
SOS2003/SOS1003/SVSOS120
SVSOS203/SOS2900/SOS2001 (v.1)
SOS1015/SOS1003/SVSOS120/SOS2003
SOS1004/SVSOS121/SOS2004
SOS1005/SOS2005/SVSOS122
SOS1006/SVSOS123/SVMV1006
SOS2003/SOS1015/SOS1003/SVSOS120
SVPOL112
SVPOL108
SVPOL109
SVPOL110
POL2011
POL2009
POL2003
POL2004
POL2006
POL2007
SVPOL110/POL1006
POL1008
POL1009

Sp
15 studiepoeng
15 studiepoeng
15 studiepoeng
7,5 studiepoeng
15 / 7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
15 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7.5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7.5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
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MASTERPROGRAM I SOSIOLOGI
Kort om studieprogrammet
Masterprogrammet i sosiologi gir en videre utdannelse innenfor sosiologiens kunnskapsområder,
og i samfunnsvitenskapelig arbeidsmåte. Studiet skal gi studentene en allsidig innføring i ulike
sosiologiske tilnærmingsmåter, teorier, emner og metoder. Studentene skal lære å utføre et
selvstendig vitenskapelig utrednings- og forskningsarbeid, og få innsikt og trening i anvendelse av
sosiologisk kunnskap i praktiske sosiale problemer og arbeidsoppgaver.
Yrkesmuligheter
Masterstudiet i sosiologi utdanner til arbeid innen:


planleggings- og utredningsarbeid i offentlig forvaltning og privat næringsliv



formidlingsoppgaver i massemedia og andre informasjonsorganer



forskningsarbeid



arbeid i internasjonale organisasjoner



arbeid i interesseorganisasjoner



undervisningsoppgaver i videregående skole, høgskoler og universitet



ledelse i offentlig og privat sektor

Ph.d.-program
En mastergrad i sosiologi kvalifiserer for opptak til Ph.d.-programmet i sosiologi. Opptakskriterier
finnes i forskriften for Ph.d.-programmet. Masterprogrammet i sosiologi kan, i særskilte tilfeller
og etter faglig vurdering, kvalifisere for andre Ph.d.-program.
Opptakskrav
Opptak til master i sosiologi ved NTNU forutsetter en bachelorgrad med fordypning i sosiologi
med minimum 90 sp i sosiologi, inkludert metode og bacheloroppgave i sosiologi, eller
tilsvarende. Ved opptak til masterprogrammet i sosiologi er det innført karaktergrense. Alle som
tas opp, må minst ha et veid gjennomsnitt på C (eller tilsvarende) i fordypningen i sosiologi
(eventuelt annet opptaksgrunnlag).
Ved opptak til masterprogrammet i sosiologi studieåret 2016/2017 er det innført B-garanti. Det
betyr at alle søkere som har en veid gjennomsnittskarakter på minst B eller tilsvarende i
opptaksgrunnlaget, er garantert å få tilbud om plass. Det presiseres at B-garantien vurderes fra år
til år. For senere opptak henvises det til informasjon på www.ntnu.no/opptak.
Dersom en søker har bachelorgrad fra NTNU med fordypning både i sosiologi og statsvitenskap,
vil karakteren i SOS1002 telle med i opptaksgrunnlaget til master uavhengig av om emnet er
tilknyttet sosiologi eller statsvitenskap i graden.
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De som ikke har en faglig fordypning på 90 studiepoeng, og lurer på hvordan de kan tilfredsstille
dette kravet, kan kontakte SVT-fakultetet.
Læringsmål
En student som har fullført masterstudiet i sosiologi forventes å ha oppnådd følgende
læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap
 ha bred og detaljert kunnskap om sentrale teorier og fagretninger innenfor sosiologi



ha bred og detaljert kunnskap om sentrale trekk ved ulike sosiale institusjoner



ha bred og detaljert kunnskap om ulike samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder

Ferdigheter
 kunne gjennomføre selvstendige forskningsarbeid



kunne bruke et vidt spekter av samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder



kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse, og
strukturere og formulere faglige resonnementer

Generell kompetanse
 Kunne planlegge og gjennomføre større forskningsprosjekter med bruk av
samfunnsvitenskapelig forskningsmetode, både selvstendig og i samarbeid med andre



kunne beherske sosiologiske uttrykksformer og utvikle faglig funderte løsningsforslag,
både skriftlig og muntlig



kunne kommunisere sosiologiske problemstillinger, analyser og konklusjoner både til
spesialister og til allmennheten

Studiets oppbygning
Masterprogrammet i sosiologi er normert til 120 studiepoeng og består av:


en felles del som omfatter de obligatoriske emnene SOS3001, SOS3003, SOS3006,
SOS3007 og Eksperter i team



en spesialiseringsdel som består av valgbare emner på til sammen 15 studiepoeng eller 30
studiepoeng fra serien SOS3601 – SOS3608, eller SOS3515. Andre kombinasjoner av
emner kan godkjennes etter søknad til instituttet.



SOS3900 Masteroppgave i sosiologi (45 sp) eller SOS3901 Masteroppgave i sosiologi
(30 sp). Alle andre eksamener i mastergraden må være bestått før masteroppgaven kan bli
vurdert.
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Modell av anbefalt studieløp for masterprogrammet i sosiologi:

Semester
4. semester
(vår)
3. semester
(høst)
2. semester
(vår)
1. semester
(høst)

Emne (7,5 sp)
Emne (7,5 sp)
Emne (7,5 sp)
Emne (7,5)
SOS3900 Masteroppgave i sosiologi (45 sp) eller
SOS3901 Masteroppgave i sosiologi (30 sp)
SOS3900, eller SOS3515, eller
SOS3007
valgemner blant SOS3601-SOS3608
SOS3006

EiT (intensiv)
SOS3001

SOS3003
To valgbare emner i rekken
SOS3601–SOS3608

Masterseminar

Gjennom hele masterstudiet skal studentene følge masterseminaret for sitt kull. Seminaret gir
løpende orientering og veiledning om masterstudiene, spesielt med tanke på arbeidet med
masteroppgaven. Deler av seminaret er obligatorisk.
Avtale om gjennomføring av masteroppgave

Hver masterstudent skal skrive under en masteravtale som blant annet regulerer
veiledningsforholdet. Masteroppgaveavtalen for 45-studiepoengsoppgave skal være levert og
signert innen 15. september i det tredje semesteret av masterstudiet.
Masteroppgaveavtalen for 30-studiepoengsoppgave skal være levert og signert innen 10. januar i
det fjerde semesteret av masterstudiet.
Tverrfaglig obligatorisk fellesemne i mastergraden

Eksperter i team (EiT) er et emne på 7,5 studiepoeng som er felles for alle som tar mastergrad ved
NTNU. Eksperter i team skal tas som intensiv landsby i dette masterprogrammet. For å ta Eksperter
i Team må du søke undervisningsopptak via Studweb. Se nærmere beskrivelse av Eksperter i team
i eget avsnitt i studiehåndboken og på www.ntnu.no/eit.
Utvekslingsopphold

Det er mulig å ta et utenlandsopphold i ett til to semester fortrinnsvis i forbindelse med de valgbare
spesialiseringsområdeemnene. Ta kontakt med studieveileder ved instituttet hvis du har spørsmål
til hvordan du kan legge inn utvekslingsopphold i studieløpet.
Oppgaveskriving

Oppgaver levert til vurdering innenfor faget sosiologi, både på bachelor- og masternivå, skal, i
tillegg til faglig innhold, tilfredsstille spesifikke krav til vitenskapelig form. Oppgavens
vitenskapelige form inngår i kriteriene for vurdering av oppgaver på alle nivåer.
Det er ikke tillatt å reprodusere semesteroppgaver eller andre skriftlige arbeider andre har skrevet.
Det er heller ikke tillatt å reprodusere eller foreta lette omarbeidelser av semesteroppgaver som en
selv tidligere har levert inn i andre emner. Ved fusk / forsøk på fusk risikerer man annullering av
vurdering, samt utestengelse fra NTNU og andre norske universiteter i inntil ett år.
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Emneoversikt
Obligatoriske emner

Kode
SOS3001

SOS3006
SOS3007

Tittel
Sosiologisk teori
Anvendt statistisk dataanalyse i
samfunnsvitenskap
Forskningsdesign
Kvalitative forskningsmetoder

Sp
15

Und.
Høst

Adg.
Åpent

15

Vår

Åpent

7,5
15

Vår
Høst

Eksperter i team

7,5

Vår

SOS3900

Masteroppgave i sosiologi1)

45

SOS3901

Masteroppgave i sosiologi1)

30

Høst/
vår
Høst/
vår

Åpent
Åpent
Adgangsbegrenset
Studierettskrav
Studierettskrav

EiT

Sp
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

Und.
Høst
Høst
Høst
Høst
Høst
Høst

Adg.
Åpent
Åpent
Åpent
Åpent
Åpent
Åpent

7,5

Høst

Åpent

X

X

7,5

Høst

Åpent

X

X

15

Høst

Åpent

X

X

SOS3003

Valgbare spesialiseringsemner
Kode
Tittel
SOS3601
Fengselets sosiologi
SOS3602
Etnisitet, migrasjon og religion
SOS3603
Helse- og velferdspolitikk
SOS3604
Bygdesosiologi
SOS3605
Kultursosiologi
SOS3606
Sosiale medier
Internasjonale perspektiver på
arbeidsliv, velferdsstat og
SOS3607
familie
SOS3608
Sosial ulikhet i helse
Avansert statistisk dataanalyse
SOS3515
i samfunnsvitenskap

Obl. FK
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

Obl. FK
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Obl. = Emnet har obligatorisk aktivitet som må være bestått for å få gå opp til eksamen.
FK = Emnet har forkunnskapskrav.
Sjekk emnebeskrivelsen for nærmere informasjon: www.ntnu.no/studier/emner/
1)

Her velges enten SOS3900 eller SOS3901

Spesialemnene tilbys normalt én gang hvert studieår, men tilbudet avhenger av ressurssituasjonen
på instituttet. Dersom det melder seg få studenter til et planlagt emne i serien SOS3601 – SOS3608,
eller SOS3515 de to første undervisningsukene, blir undervisningen gitt som et veiledet lesekurs.
Emner med studierettskrav er forbeholdt studenter tatt opp til masterprogrammet i sosiologi og
lektorutdanningen i samfunnsfag. Se emnebeskrivelsen for nærmere informasjon.
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Overgangsordninger
Se Studiehåndbok 2006-2007 for emner og studieprogram fra høsten 2006 eller tidligere.
Faglig overlapp/studiepoengsreduksjon

Emne
SOS3001
SOS3003
SOS3004
SOS3005
SOS3007
SOS3900
SOS3901
SOS3501
SOS3502
SOS3503
SOS3504
SOS3505
SOS3506
SOS3508
SOS3515
SOS3515
SOS3516
SOS3604
SOS3605
SOS3506

Emne
SVSOS310
SVSOS316/IDR3024/SOS3005
SOS3002/SOS3052/SVSOS315/ SOS3007
SOS3003/SOS8003/IDR3024
SOS3004/SOS3516
SVSOS390
SVSOS391
SVSOS361
SVSOS362
SVSOS363/SVSOS364
SVSOS368
SVSOS373
POL3518
SVSOS367
SOS3507
SOS8515/SOS8001
SVSOS315
SOS3502
SOS3503
SOS3503

Studiepoeng
15 studiepoeng
15 /7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
45 studiepoeng
30 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
15 studiepoeng
7,5 studiepoeng
15 studiepoeng
10 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
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STATSVITENSKAP
Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002 med endringer vedtatt av Fakultet for
samfunnsvitenskap og teknologiledelse 10.02.2015.

Studietilbud i statsvitenskap


ÅRSSTUDIUM I STATSVITENSKAP



BACHELORPROGRAM I STATSVITENSKAP



MASTERPROGRAM I STATSVITENSKAP



EMNER I STATSVITENSKAP

Kort om statsvitenskap
Statsvitenskap er studiet av politisk virksomhet i og mellom samfunn. Studiet omfatter så vel
styringsproblematikk på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå, som individers og gruppers
politiske atferd. Det legges vekt på utforming av, innholdet i, og konsekvensene av vedtak fattet
av styringsorganene i samfunnet. Statsvitenskapen er opptatt av sammenligningen mellom ulike
styringsformer og deres teoretiske begrunnelse. Studiet av konflikt og samarbeid i
verdenssamfunnet står sentralt.
Kompetanse og yrkesmuligheter

Gjennom studiet bygger statsviteren opp en yrkeskompetanse som er rettet mot alle typer
arbeidsoppgaver der det er nødvendig med kunnskap om politiske forhold. Statsvitere har gjennom
praktisk anvendelse av statsvitenskapelig kunnskap, trenet seg opp til å kunne utføre
utredningsarbeid både i privat og offentlig sektor. Statsvitere har i tillegg til evnen til å sette seg
inn i eksisterende informasjon, en metodisk kompetanse som gjør dem i stand til å utrede nye
problemstillinger. Derfor benyttes statsvitere som faglige konsulenter og rådgivere i ulike
prosjekter. De har også en administrativ skolering som gjør dem i stand til å organisere prosjekter.
Statsvitere kan finne interessante stillinger i departementene, ulike organisasjoner, større bedrifter,
media og konsulentbransjen.
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ÅRSSTUDIUM I STATSVITENSKAP
Kort om årsstudiet
Årsstudiet i statsvitenskap gir en god innføring i statsvitenskapsstudiet. Formålet med årsstudiet
er å gi studentene en grundig innføring innen statsvitenskapelige emner og samfunnsvitenskapelig
forskningsmetode. Dersom du ønsker å fortsette på bachelorprogrammet i statsvitenskap, kan du
søke intern overgang via NTNUs søknadsweb innen 15. februar. Hvis du ikke får plass, kan du
søke nytt opptak til bachelorprogrammet i statsvitenskap via Samordna opptak. Søknadsfristen er
15. april.
Læringsmål
Kunnskap

Studenten skal:


ha kunnskap om fagområdets historie og om sentrale teorier og fagretninger innenfor
statsvitenskapen



ha kunnskap om sentrale trekk ved politiske systemer nasjonalt og internasjonalt



ha kunnskap om ulike samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder

Ferdigheter

Studenten skal:


ha ferdigheter til å resonnere rundt bruken av samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder



ha ferdigheter til å finne, kritisk vurdere, og henvise til informasjon og fagstoff og
framstille dette slik at det belyser en problemstilling i en akademisk form

Generell kompetanse

Studenten skal:


ha kompetanse til å formidle kunnskap og bidra med faglig funderte løsningsforslag både
skriftlig og muntlig



ha kompetanse til å formidle og utveksle synspunkter og erfaringer med andre med
bakgrunn innenfor fagområdet
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Studiets oppbygning
Årsstudiet i statsvitenskap består av emnene POL1000, POL1001, POL1002 og SOS1002 på til
sammen 60 studiepoeng.
Modell av anbefalt studieløp for årsstudiet i statsvitenskap

Semester
2. semester
(vår)
1.semester
(høst)
Emneoversikt
Kode
POL1000
POL1001
POL1002
SOS1002

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

POL1001

POL1002

POL1000

SOS1002

Tittel
Innføring i statsvitenskap:
Internasjonal politikk og
komparativ politikk
Innføring i statsvitenskap:
Politisk teori og politisk atferd
Innføring i statsvitenskap:
Offentlig politikk og
administrasjon
Samfunnsvitenskapelig
forskningsmetode

Sp

Und.

Adg.

15

Høst

Åpent

X

15

Vår

Åpent

X

15

Vår

Åpent

X

15

Høst/
vår

Åpent

X

Obl. = Emnet har obligatorisk aktivitet som må være bestått for å få gå opp til eksamen.
FK = Emnet har forkunnskapskrav.
Sjekk emnebeskrivelsen for nærmere informasjon: www.ntnu.no/studier/emner

Obl. FK
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BACHELORPROGRAM I STATSVITENSKAP
Overordnet læringsmål for bachelor i samfunnsvitenskapelige fag
En bachelorkandidat fra SVT-fakultetet ved NTNU har tilegnet seg både teoretisk kunnskap og
metodiske og kommunikative ferdigheter. Dette gjør kandidaten i stand til å arbeide selvstendig,
kritisk og analytisk med ulike typer oppgaver. Kandidaten kan tilegne seg ny kunnskap, kritisk
vurdere teorier og forskningsresultater, og er kvalifisert for oppgaver og utfordringer i et variert
spekter av roller i yrkesliv og samfunnsliv forøvrig.
Etter fullført bachelorprogram har kandidaten faglige og metodiske forutsetninger for å
gjennomføre et masterstudium innenfor samme fagområde eller annet studium som
bachelorgraden er godkjent som opptaksgrunnlag til.
Læringsmål for bachelorprogrammet i statsvitenskap
En student som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert
i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap
 ha kunnskap om fagområdets historie og om sentrale teorier og fagretninger innenfor
statsvitenskapen



ha kunnskap om sentrale trekk ved politiske systemer nasjonalt og internasjonalt



ha kunnskap om ulike samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder

Ferdighet
 kunne gjennomføre et avgrenset selvstendig forskningsarbeid



kunne bruke ulike samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder



kunne finne, kritisk vurdere, og henvise til informasjon og fagstoff, og framstille dette
slik at det belyser en problemstilling i en akademisk form

Generell kompetanse
 kunne planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og mindre prosjekter med bruk av
samfunnsvitenskapelig forskningsmetode, både selvstendig og i samarbeid med andre



kunne formidle kunnskap og bidra med faglig funderte løsningsforslag både skriftlig og
muntlig



kunne formidle og utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor
fagområdet, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
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Studiets oppbygning
Bachelorprogrammet i statsvitenskap (180 sp) er normert til 6 semester og består av:


de obligatoriske innføringsemnene EXPH0003 Examen philosophicum for humaniora og
samfunnsfag (7,5 sp) og perspektivemnet (7,5 sp)



et breddeår (60 sp) i 3. og 4. semester. I breddeåret kan studentene velge fritt valgte
emner på til sammen 60 sp, et årsstudium i et annet fag eller studier i utlandet. Studenten
er selv ansvarlig for å passe på at det ikke er kollisjon mellom undervisningstidspunkt og
eksamenstidspunkt i de valgte emnene.



en fordypning i statsvitenskap (105 sp) består av obligatoriske og valgbare emner.
Ex.fac., inngår i fordypningen.

Fordypningen i statsvitenskap utgjør 105 studiepoeng og består av:


POL1000 Innføring i statsvitenskap: Internasjonal politikk og komparativ politikk (15 sp)
(inkludert ex.fac.)



POL1001 Innføring i statsvitenskap: Politisk teori og politisk atferd (15 sp)



POL1002 Innføring i statsvitenskap: Offentlig politikk og administrasjon (15 sp)



SOS1002 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode (15 sp)



POL2000 Modeller og teorier i statsvitenskap (7,5 sp)



POL2900 Bacheloroppgave i statsvitenskap (15 sp)



et spesialiseringsemne i rekken POL2013-POL2017 (7,5 sp)



to valgemner i rekken: POL1003-POL2022, SOS2006-SOS2010, fra rekken SOS2017SOS2019 eller et emne i rekken SOS1000-SOS1016 (til sammen 15 sp)

Det er viktig at POL1000 tas først og at POL2900 tas som et av de siste emnene.
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Modell av anbefalt studieløp for bachelorprogrammet i statsvitenskap

Semester

Emne (7,5 sp)

6. semester
(vår)

POL2000

5. semester
(høst)

EXPH0003.

4. semester
(vår)
3. semester
(høst)
2. semester
(vår)
1. semester
(høst)
1)

Emne (7,5 sp)
Ett spesialiseringsemne i rekken
POL2013-POL2017
Perspektivemne

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

POL2900 Bacheloroppgave
To valgemner fra rekken POL1004POL2012, POL2018-POL2022,
SOS2017-SOS2019

Breddeår hvor studenten fritt velger emner på til sammen 60 sp1)

POL1001

POL1002

POL1000 (ex.fac.)

SOS1002

Studenten er selv ansvarlig for å velge emner som ikke har kolliderende undervisnings- eller eksamenstidspunkt.

Breddeår

I breddeåret kan studenten velge fritt valgte emner, et årsstudium eller studier i utlandet.
Studenter som planlegger å arbeide som lærere, bør kombinere utdanningen i statsvitenskap med
et aktuelt undervisningsfag, for eksempel nordisk, religion, idrett, et fremmedspråk eller et realfag.
Studenter som planlegger å arbeide med samfunnsvitenskapelige problemstillinger; i forvaltning,
næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeid, bør kombinere statsvitenskap med et annet
samfunnsfag, for eksempel sosiologi, samfunnsøkonomi, geografi eller sosialantropologi.
Historie, filosofi og religion er også gode fagkombinasjoner med statsvitenskap.
Sosiologi og statsvitenskap utfyller hverandre og er en god kombinasjon. Emnet SOS1002 (15
studiepoeng) inngår både i bachelorprogrammet i statsvitenskap og i årsstudiet i sosiologi, derfor
må studenter på bachelorprogrammet i statsvitenskap som velger sosiologi årsstudium i
breddeåret, ta andre sosiologiemner på til sammen 15 studiepoeng for å få nok studiepoeng i
breddeåret. Ta kontakt med Institutt for sosiologi og statsvitenskap hvis du har spørsmål om dette.
Ved opptak til master i statsvitenskap, vil uansett SOS1002 telle som en del av opptaksgrunnlaget.
Utvekslingsopphold

Det er mulig for studentene å dra på utveksling i ett eller to semester i løpet av bachelorstudiet.
Instituttet anbefaler utreise enten i 3. og/eller 4. semester (breddeåret) for å ta valgfrie emner, eller
i 5. og/eller 6. semester for å ta emner som kan inngå i fordypningen. Eventuelt kan studentene
flytte om på rekkefølgen av emnene i andre og tredje studieår.
Utvekslingsoppholdet må forhåndsgodkjennes av fakultetet før utreise, og skal planlegges og
registreres i utdanningsplanen til studenten innenfor de tre årene bachelorgraden er normert til.
Lånekassen gir kun støtte til fulltidsstudier, det vil si at utvekslingsoppholdet må tilsvare 30
studiepoeng for ett semester, og 60 studiepoeng for to semester.
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Etter at utvekslingsoppholdet er ferdig, må studentene søke fakultetet om endelig godkjenning av
emnene. Emnene og studiepoengene blir da registrert i studentens utdanningsplan og rapportert til
Lånekassen. Emner som søkes endelig godkjent etter at graden er oppnådd og vitnemålet er skrevet
ut, kan ikke registreres og rapporteres til Lånekassen, eller inngå på vitnemålet.
Fakultetet innvilger ikke forhåndsgodkjenning for utenlandsopphold etter 6. semester av normert
studietid.
Avtale med University of California, Berkeley
SVT-fakultetet har blant annet en utvekslingsavtale med Department of Sociology ved University
of California, Berkeley. For mer informasjon om denne avtalen, se følgende internettside:
www.ntnu.no/svt/studier/berkeley.
For informasjon om andre avtaler, se www.ntnu.no/intersek.
Oppgaveskriving

Oppgaver levert til vurdering innenfor faget statsvitenskap, både på bachelor- og masternivå, skal,
i tillegg til faglig innhold, tilfredsstille spesifikke krav til vitenskapelig form. Oppgavens
vitenskapelige form inngår i kriteriene for vurdering av oppgaver på alle nivåer. Kriteriene oppgis
i undervisningen for hvert enkelt emne.
Det er ikke tillatt å reprodusere semesteroppgaver eller andre skriftlige arbeider andre har skrevet.
Det er heller ikke tillatt å reprodusere eller foreta lette omarbeidelser av semesteroppgaver som
studenten selv tidligere har levert inn i andre emner. Ved fusk eller forsøk på fusk risikerer
studenten annullering av vurdering, samt å bli utestengt fra NTNU og andre norske universiteter i
inntil ett år.
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Emneoversikt
Obligatoriske emner

Kode
POL1000
POL1001
POL1002
SOS1002
POL2000
POL2900

Tittel
Innføring i statsvitenskap:
Internasjonal politikk og
komparativ politikk
Innføring i statsvitenskap:
Politisk teori og politisk atferd
Innføring i statsvitenskap:
Offentlig politikk og
administrasjon
Samfunnsvitenskapelig
forskningsmetode
Modeller og teorier i
statsvitenskap
Bacheloroppgave i
statsvitenskap

Valgbare emner
Kode
Tittel
The Politics of Environment,
POL1003
Energy and Resource
Management
Globalisering: Norge i det
POL1004
internasjonale samfunn
POL1005
Vurdering av politisk risiko
POL2012
Teorier i politisk økonomi
Spesialiseringsemne i
statsvitenskap: Internasjonal
POL2013
politikk
Spesialiseringsemne i
POL2014
statsvitenskap: Komparativ
politikk
Spesialiseringsemne i
statsvitenskap: Politisk
POL2016
kommunikasjon og politisk
atferd
Spesialiseringsemne i
POL2017
statsvitenskap: Offentlig
politikk og administrasjon
Japansk kultur og politiskPOL2018
økonomiske system

Sp

Und

Adg.

Obl. FK

15

Høst

Åpent

X

15

Vår

Åpent

X

15

Vår

Åpent

X

15

Høst/
vår

Åpent

X

7,5

Vår

Åpent

15

Vår

Åpent

Sp

Und

Adg.

7,5

Vår

Åpent

X

7,5

Høst

Åpent

X

7,5
7,5

Høst
Høst

Åpent
Åpent

X
X

7,5

Vår

Åpent

7,5

Vår

Åpent

7,5

Vår

Åpent

7,5

Vår

Åpent

7,5

Høst

Åpent

X
X

X

Obl. FK

X
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Kode
POL2019 1)
POL2020
POL2022
SOS1000
SOS1001
SOS1016
SOS1006 2)
SOS2006
SOS2009 2)
SOS2010
SOS2017
SOS2018
SOS2019

Tittel
Øst-Asia: Internasjonal politikk
Amerika i verden
Petroleumsforvaltning, politisk
økonomi og etikk
Innføring i sosiologi
Samfunnsteori
Sosiologi og samfunn
Mediesosiologi
Arbeid og organisasjon
Medier og samfunn
Sosial ulikhet, familie og
velferd
Sikkerhet og organisasjon
Organisasjonsteori
Vår sosiale virkelighet

Sp
7,5
7,5

Und
Høst
Høst

Adg.
Åpent
Åpent

Obl. FK
X
X

7,5

Høst

Åpent

15
15
15
15
7,5
7,5

Høst
Vår
Høst
Vår
Vår
Vår

Åpent
Åpent
Åpent
Åpent
Åpent
Åpent

X
X
X
X
X

7,5

Vår

Åpent

X

7,5
7,5
7,5

Høst
Høst
Høst

Åpent
Åpent
Åpent

X
X
X

Obl. = Emnet har obligatorisk aktivitet som må være bestått for å få gå opp til eksamen.
FK = Emnet har forkunnskapskrav.
1) Emnet undervises ikke studieåret 2016/2017.
Sjekk emnebeskrivelsen for nærmere informasjon: www.ntnu.no/studier/emner/
2) SOS2009 har 7,5 sp overlapp med SOS1006.

Faglig overlapp/studiepoengsreduksjon

Emne
POL1000
POL1001
POL1002
POL1003
POL1004
POL1005
POL2000
POL2012
POL2013
POL2014
POL2016
POL2017
POL2018
POL2019
POL2020

Emne
SVPOL105
SVPOL104
SVPOL106
SVPOL112
SVPOL108
SVPOL109
SVPOL200
SØK2102
POL20033)
POL20043)
POL20063), POL20103)
POL20073)
POL1006; SVPOL110
POL1008; POL2011
POL1009; POL20093)

Sp
15 sp
15 sp
15 sp
7,5 sp
7,5 sp
7,5 sp
7,5 sp
7,5 sp
7,5 sp
7,5 sp
7,5 sp
7,5 sp
7,5 sp
7,5 sp
7,5 sp
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POL2022
SOS1002
SOS1002
SOS1006
SOS2006
3)

POL3522
SOS3050; SOS3280;
IDRSA1004; SOS6003; SVSOS1007
SOS2009; SVSOS123; SVMV106
SOS2003; SOS1015; SOS1003; SVSSOS120

7,5 sp
7,5 sp
15 sp
7,5 sp/15 sp
7,5 sp

Studenter som tidligere har avlagt eksamen i SVPOL203 eller i et eller flere emner i rekken POL2003-POL2011
kan ikke levere samme semesteroppgave i POL2900.
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MASTERPROGRAM I STATSVITENSKAP
Kort om studieprogrammet
Mastergraden gir en videre utdannelse innen statsvitenskap. Studiet gir studentene en allsidig
skolering i statsvitenskapelige tilnærmingsmåter, teorier, emner og metoder, og skal oppøve
studentene til å utføre selvstendig vitenskapelig utrednings- og forskningsarbeid. Studiet søker å
bygge opp en yrkeskompetanse som er rettet mot:


planleggings- og utredningsarbeid innen offentlig forvaltning og det private næringsliv



forskningsarbeid



arbeid i internasjonale organisasjoner



arbeid i interesseorganisasjoner



analyse av politikk og samfunn i bedrifter



formidlingsoppgaver i massemedia og andre informasjonsorganer



undervisningsoppgaver i videregående skole, høgskoler og universitet



ledelse i offentlig og privat sektor

Ph.d.-program
Masterprogrammet i statsvitenskap kvalifiserer for opptak til Ph.d.-programmet i statsvitenskap.
Masterprogrammet i statsvitenskap kan, i særskilte tilfeller og etter faglig vurdering, kvalifisere
for opptak til andre Ph.d. program.
Opptakskrav
Opptak til master i statsvitenskap ved NTNU forutsetter en bachelorgrad i statsvitenskap med
fordypning i statsvitenskap på minimum 90 studiepoeng eller tilsvarende. I opptaksgrunnlaget skal
det inngå metode- og bacheloroppgaveemne(r) tilsvarende SOS1002 og POL2900. En
bachelorgrad i politisk økonomi eller en bachelorgrad i europastudier med fremmedspråk 1 fra
NTNU kvalifiserer også for opptak til master i statsvitenskap.
0F0F

Ved opptak til master i statsvitenskap er det innført karaktergrense. Alle som tas opp, må minst ha
en veid gjennomsnittskarakter på C (eller tilsvarende) i opptaksgrunnlaget. Ved opptak til
masterprogrammet i statsvitenskap studieåret 2016/2017 er det innført B-garanti. Det betyr at alle
søkere som har en veid gjennomsnittskarakter på minst B eller tilsvarende i opptaksgrunnlaget, er
garantert å få tilbud om plass. Det presiseres at B-garantien vurderes fra år til år. For senere opptak
henvises det til informasjon på www.ntnu.no/opptak.

1

For å kvalifisere for opptak til masterprogrammet i statsvitenskap, må graden inneholde 60 studiepoeng med emner
fra statsvitenskap. Studenter som ønsker 60 studiepoeng statsvitenskap må velge perspektivemne med POL-kode. Ta
kontakt med instituttet for mer informasjon om hvilke emner som må inngå i graden.
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Dersom en søker har bachelorgrad fra NTNU med fordypning både i sosiologi og statsvitenskap,
vil karakteren i SOS1002 telle med i opptaksgrunnlaget til master uavhengig av om emnet er
tilknyttet sosiologi eller statsvitenskap i graden.
De som ikke har en faglig fordypning på 90 sp, og lurer på hvordan de kan tilfredsstille dette
kravet, kan kontakte SVT-fakultetet.
Læringsmål
En student som har fullført masterstudiet i statsvitenskap forventes å ha oppnådd følgende
læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap
 ha inngående kunnskap om fagområdets historie og om sentrale teorier og fagretninger
innenfor statsvitenskapen



ha inngående kunnskap om sentrale trekk ved politiske systemer nasjonalt og
internasjonalt



ha inngående kunnskap om ulike samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder

Ferdigheter
 kunne bruke ulike samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder



kunne finne, kritisk vurdere og henvise til informasjon og fagstoff, og framstille dette slik
at det belyser en problemstilling i en akademisk form



kunne formulere faglig relevante og forskbare forskningsspørsmål og problemstillinger

Generell kompetanse
 kunne planlegge og gjennomføre større forskningsoppgaver, prosjekter og faglig funderte
løsningsforslag med bruk av samfunnsvitenskapelig forskningsmetode, både selvstendig
og i samarbeid med andre



kunne kommunisere statsvitenskapelige problemstillinger, analyser og konklusjoner både
til spesialister og til allmennheten



kunne vise en moden analytisk evne i bruk av faglig litteratur, utforming av
problemstillinger, gjennomføring av prosjekter og tolkning av resultater
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Studiets oppbygning
Master i statsvitenskap er normert til 120 studiepoeng og består av


en felles del som omfatter de obligatoriske emnene POL3001, SOS3003, POL3004 eller
SOS3004, og Eksperter i team (EiT). EiT tas som intensiv landsby.



en spesialiseringsdel som består av to eller tre valgbare emner hentet fra serien POL3502
- POL3522 og SOS3515. Spesialområdeemner i mastergraden i sosiologi godkjennes
også. Andre relevante masteremner kan godkjennes etter søknad til instituttet.



POL3900 Masteroppgave (45 sp) eller POL3901 Masteroppgave (30 sp). Alle andre
eksamener i mastergraden må være avlagt før masteroppgaven kan bli vurdert.

Modell av anbefalt studieløp for masterprogrammet i statsvitenskap

Semester
4. semester
(vår)
3. semester
(høst)
2. semester
(vår)
1. semester
(høst)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

Masteroppgave – POL3900 eller POL3901
POL3900 eller valgfritt
spesialiseringsemne i rekken
POL3502-POL3522, SOS3515
SOS3003
POL3001

Valgfritt spesialiseringsemne i rekken
POL3502-POL3522, SOS3515
SOS3004 eller
EiT (intensiv)
POL3004 *
Valgfritt spesialiseringsemne i rekken
POL3502-POL3522

*Studenter som er forsinket i studieløpet, kan ta POL3006 Kvalitative forskningsmetoder i statsvitenskap (7,5 sp)
istedenfor SOS3004 eller POL3004. POL3006 undervises i høstsemesteret.

Masterseminar

Gjennom hele masterstudiet skal studentene følge masterseminaret for sitt kull. Seminaret gir en
løpende orientering og veiledning om masterstudiene, spesielt med tanke på arbeidet med
masteroppgaven. Deler av seminaret er obligatorisk.
Avtale om gjennomføring av masteroppgave

Hver masterstudent skal skrive under en masteroppgaveavtale som blant annet regulerer
veiledningsforholdet. Masteroppgaveavtalen for 45-studiepoengsoppgave skal være levert og
signert innen 15. september i det tredje semesteret av masterstudiet.
Masteroppgaveavtalen for 30-studiepoengsoppgave skal være levert og signert innen 10. januar i
det fjerde semesteret av masterstudiet.
Tverrfaglig obligatorisk fellesemne i mastergraden

Eksperter i team (EiT) er et emne på 7,5 studiepoeng som er felles for alle som tar mastergrad ved
NTNU. Eksperter i team skal tas som intensiv landsby i masterprogrammet i statsvitenskap. For å
ta Eksperter i Team må studentene søke undervisningsopptak via Studweb. Se nærmere beskrivelse
av Eksperter i team i eget avsnitt i Studiehåndboken og på nettsida www.ntnu.no/eit.
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Utvekslingsopphold

Det er mulig for masterstudentene å ta et utenlandsopphold i ett til to semester, fortrinnsvis i
forbindelse med de valgbare spesialområdeemnene i tredje semester. Det er viktig at emnene som
tas i utlandet er forhåndsgodkjent og passer inn i studentens øvrige utdanningsplan. For mer
detaljert informasjon om dette, se www.ntnu.no/svt/godkjenning.
Oppgaveskriving

Oppgaver levert til vurdering innenfor faget statsvitenskap, både på bachelor- og masternivå, skal,
i tillegg til faglig innhold, tilfredsstille spesifikke krav til vitenskapelig form. Oppgavens
vitenskapelige form inngår i kriteriene for vurdering av oppgaver på alle nivåer.
Det er ikke tillatt å reprodusere semesteroppgaver eller andre skriftlige arbeider andre har skrevet.
Det er heller ikke tillatt å reprodusere eller foreta lette omarbeidelser av semesteroppgaver som en
selv tidligere har levert inn. Ved fusk eller forsøk på fusk risikerer en annullering av vurdering
samt utestenging fra NTNU og andre norske universiteter i inntil ett år.
Emneoversikt
Obligatoriske emner:

Kode
POL3001

SOS3004 1)

Tittel
Demokratiteori
Anvendt statistisk dataanalyse i
samfunnsvitenskap
Kvalitative forskningsmetoder

Sp
15

Und
Høst

Adg.
Åpent

15

Vår

Åpent

7,5

Vår

Forskningsdesign og metode

7,5

Vår

EiT

Eksperter i team

7,5

Vår

POL3900 2) 4)

Masteroppgave i statsvitenskap

45

Høst/vår

POL3901 2) 5)

Masteroppgave i statsvitenskap

30

Høst/vår

Åpent
Studierettskrav
Adgangsbegrenset
Studierettskrav
Studierettskrav

POL3004 1) 3)

Sp
15
15
15
15

Und
Høst
Høst
Høst
Høst

Adg.
Åpent
Åpent
Åpent
Åpent

15

Høst

Åpent

X

X

15

Høst

Åpent

X

X

SOS3003

Valgbare spesialområdeemner i statsvitenskap 6)
Kode
Tittel
POL3502
Årsaker til krig
POL3503
Internasjonal politisk økonomi
POL3507
Policy-analyse
POL3508
Utenrikspolitikk
Medier, opinion og politisk
POL3509
atferd
Østeuropeiske systemer etter
POL3510
1740

Obl. FK
X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

Obl. FK
X
X
X
X
X
X
X
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Kode
POL3511*
POL3512
POL3513
POL3515*
POL3516
POL3521*
POL3522
SOS3515

Tittel
De katolske og protestantiske
kirker i verdenspolitikken
Sovjetunionen og Russland
siden 1917
Politisk økonomi
Komparativ og internasjonal
politikk i Japan og Øst-Asia
Den europeiske union – rural og
regional politisk økonomi
Stormakters vekst og fall
Petroleumsforvaltning: Den
norske modellen
Avansert statistisk dataanalyse i
samfunnsvitenskap

Sp

Und

Adg.

Obl. FK

15

Høst

Åpent

X

X

15

Høst

Åpent

X

X

15

Høst

Åpent

X

X

15

Høst

Åpent

X

X

15

Høst

Åpent

X

X

15

Høst

Åpent

X

X

15

Høst

Åpent

15

Høst

Åpent

X
X

X

Obl. = Emnet har obligatorisk aktivitet som må være bestått for å få gå opp til eksamen.
FK = Emnet har forkunnskapskrav.
*POL3511, POL3515 og POL3521 undervises ikke i studieåret 2016/2017.
Sjekk emnebeskrivelsen for nærmere informasjon: www.ntnu.no/studier/emner/
1) Her velges enten SOS3004 eller POL3004
2) Her velges enten POL3900 eller POL3901
3) POL3004: Emnet er forbeholdt studenter som et tatt opp til masterprogrammet i statsvitenskap og MSc in
Industrial Ecology.
4) POL3900: Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til masterprogrammet i statsvitenskap.
5) POL3901: Emnet er forbehold studenter som er tatt opp til masterprogrammet i statsvitenskap og den femårige
lektorutdanningen i samfunnsfag.
6) Dersom det de to første undervisningsukene møter 6 eller færre studenter til et av de valgbare emnene i rekken
POL3502-POL3522 og SOS3515 blir undervisningen gitt som et veiledet lesekurs.
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Overgangsordninger
Faglig overlapp/studiepoengsreduksjon

Emne
POL3001
POL3004
POL3501
POL3502
POL3503
POL3504
POL3506
POL3507
POL3508
POL3509
POL3510
POL3511
POL3518
POL3521
POL3522
POL3900
POL3901
SOS3003
SOS3004
SOS3515
SOS3516
SOS3516

Emne
SVPOL300
POL3002/SVPOL301/POL3005/
POL3006
SVPOL340
SVPOL342
SVPOL343
SVPOL347
SVPOL351
SVPOL352
SVPOL353
SVPOL354
SVPOL356
SVPOLX1/V02
SOS3506
SVPOL344
POL2022
SVPOL390
SVPOL390
SVSOS316/IDR3024/SOS3005
SOS3002/SOS3052/SVSOS315
SOS3507
SOS3507
SVSOS315

Sp
15 studiepoeng
7,5 studiepoeng
15 studiepoeng
15 studiepoeng
15 studiepoeng
15 studiepoeng
15 studiepoeng
15 studiepoeng
15 studiepoeng
15 studiepoeng
15 studiepoeng
15 studiepoeng
15 studiepoeng
15 studiepoeng
7,5 sp
45 studiepoeng
30 studiepoeng
15 studiepoeng / 7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
15 studiepoeng
15 studiepoeng
7,5 studiepoeng

Vær oppmerksom på at enkelte masteremner kan overlappe med Ph.d.-emner.

VOKSNES LÆRING OG RÅDGIVNINGSVITENSKAP – SIDE 235

VOKSNES LÆRING OG RÅDGIVNINGSVITENSKAP
Vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 03.01.2007, med endringer
vedtatt senest 07.12.2015.

Studietilbud i voksnes læring og rådgivningsvitenskap


BACHELORPROGRAM I RÅDGIVNING OG VOKSNES LÆRING



MASTERPROGRAM I RÅDGIVNINGSVITENSKAP



MASTERPROGRAM I VOKSNES LÆRING

Kort om voksnes læring og rådgivningsvitenskap
Voksnes læring og rådgivningsvitenskap er tverrfaglige fagområder og utvikler kompetanse for
personer som ønsker å arbeide med læringsprosesser, rådgivning og ledelse. Disse tverrfaglige
områdene har som utgangspunkt at læring kan være formell, ikke formell og informell. Læring
foregår kontinuerlig og overalt – i utdanning, arbeid og fritid – og mennesker stilles overfor valg
med behov for veiledning, råd og hjelp. Det livslange og livsvide perspektivet på læring står
sentralt i studier av læring og kompetanseutvikling.
Rådgivning, veiledning, konsultasjon og coaching representerer viktige aktiviteter, roller og
relasjoner, for å hjelpe personer, grupper og organisasjoner til ønsket vekst og utvikling. Sentralt i
forskning og studier er å kunne forstå grunnleggende betingelser for utvikling av samarbeidsteam,
kommunikasjonsmønstre, medarbeiderressurser og læringsprosesser hos individer, i grupper og i
organisasjoner.
Med bacheloren er vi opptatt av å identifisere og analysere sammenhenger og samspill mellom
individuelle forutsetninger, samfunnsmessige betingelser og organisering av voksnes
læringsprosesser. Sentralt er også å skaffe kunnskap om hvordan gode forutsetninger for læring og
kompetanseutvikling skapes, og hvordan legge til rette for effektive arbeidsmiljø og god
arbeidspraksis gjennom samhandling, dialog og struktur.
At voksnes læring og rådgivningsvitenskap er tverrfaglige betyr at spørsmålene og temaene som
er nevnt som eksempler ovenfor, kan studeres ut fra ulike teoretiske perspektiver og faglige
tilnærminger. Instituttet har et dynamisk fagmiljø som består av forskere som kompletterer
hverandre ved at de har ulik fagbakgrunn.
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BACHELORPROGRAM I RÅDGIVNING OG VOKSNES LÆRING
Kort om studieprogrammet
I vår tid er rådgivningsvitenskap og voksnes læring fagfelt med stor samfunnsmessig og individuell
aktualitet. Behovet for læring, rådgivning og veiledning aktualiseres i svært mange situasjoner og
sammenhenger gjennom hele det voksne livet. Kunnskap og kompetanse på mekanismer, mønster,
perspektiv, teori og praksiser er derfor ofte til stede for profesjonelt å kunne forstå og håndtere
spørsmål og utfordringer i arbeidslivet og i samfunnet for øvrig der læring og rådgivning
tematiseres. Dette bachelorprogrammet i rådgivning og voksnes læring er en introduksjon til
sentrale tema i fagfeltenes innsikter og praksiser.
Yrkesmuligheter
Samlet sett er kandidaten kvalifisert for oppgaver og utfordringer i et variert spekter av roller i
yrkesliv og samfunnsliv som involverer voksnes læring og rådgivningsvitenskaplige
problemstillinger.
Læringsmål
En student som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert
i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap
 ha kunnskap om begreper, teoretiske perspektiver og forskningsmetoder og om deres
anvendelse. Dette inkluderer at kandidaten er kjent med fagområdenes fremvekst, egenart
og samfunnsrelevans og kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor begge
områder.



ha kunnskap om hva som kjennetegner rådgivning og voksnes læring, situasjon og
forhold som har betydning for og virker på roller og relasjoner, læring og deltakelse



ha kunnskap om hva som kjennetegner situasjoner som involverer voksnes læring



ha kunnskap om hva som kjennetegner rådgivningssituasjoner



ha kunnskap om hvilke forhold som virker inn på og endrer voksnes læring



ha kunnskap om hvilke forhold som virker inn på rådgivningsroller og – relasjoner

Ferdigheter
 kunne anvende kunnskap fra rådgivningsfeltet og voksnes læring på problemstillinger av
praktisk og teoretisk karakter



kunne bruke metoder for innsamling og analyse av datamateriale som er vanlig å anvende
innen fagfeltene rådgivning og voksnes læring
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Generell kompetanse
 ha kompetanse i å anvende og reflektere over (forstå, sammenlikne, vurdere) ulike
perspektiver og praksiser innen fagfeltene rådgivning og voksnes læring, og kunne
uttrykke og kommunisere dette i muntlig og skriftlig form



være i stand til å arbeide selvstendig, kritisk og analytisk med ulike typer oppgaver som
berører rådgivning og voksnes læring



kunne tilegne seg ny kunnskap og vurdere teorier og forskningsresultater

Studiets oppbygning
Bachelorprogrammet i rådgivning og voksnes læring (180 sp) er normert til 6 semester og består
av:


De obligatoriske innføringsemnene EXPH0003 Examen philosophicum for humaniora og
samfunnsvitenskap (7,5 sp) og perspektivemnet (7,5 sp).



En fordypning i rådgivning og voksnes læring på til sammen 90 sp, som består av
obligatoriske emner (VLR1000, VLR1001, VLR1002, VLR1003, VLR1004, VLR1005,
VLR1006, VLR2007 og VLR2900) som til sammen dekker grunnleggende temaer
innenfor rådgivning og voksnes læring, inkludert et metodeemne og en bacheloroppgave.



Et breddeår (60 sp) i tredje og fjerde semester, samt valgfrie emner på til sammen 15 sp
som studenten velger fritt. I breddeåret kan studentene fritt velge emner på til sammen 60
sp, eller et årsstudium i et annet fag. Vær oppmerksom på at det ikke må være kollisjon
mellom undervisnings- og eksamenstidspunkt i de valgte emnene innenfor samme
semester.

Anbefalt modell for bachelorprogrammet i rådgivning og voksnes læring:

Semester
Emne (7,5 sp)
Emne (7,5 sp)
Emne (7,5 sp)
Emne (7,5 sp)
6. semester
Perspektivemne
Valgfritt emne
VLR2900 Bacheloroppgave1)
(vår)
5. semester
VLR1006
Valgfritt emne
VLR2007
(høst)
4. semester
(vår)
Breddeår / valgfrie emner på til sammen 60 sp
3. semester
(høst)
2. semester
VLR1002
VLR1004
VLR1005
(vår)
1. semester
VLR1000 (ex.fac.)
VLR1001
EXPH0003
VLR1003
(høst)
1) VLR2900 undervises både vår og høst.
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Emneoversikt
Obligatoriske emner i fordypningen

Kode
VLR1000
VLR1001
VLR1002
VLR1003

Tittel
Læring, kunnskap og valg
Voksnes læring i et
utdanningspolitisk perspektiv
Voksnes læring; mangfold og
inkludering
Grunnleggende perspektiver i
rådgivning

Sp
7,5

Und.
Høst

Adg.
Åpent

7,5

Høst

Åpent

7,5

Vår

Åpent

7,5

Høst

Adgangsbegrenset
Adgangsbegrenset
Adgangsbegrenset
Adgangsbegrenset

Obl. FK
X

X

VLR1004

Karriere og livsløp

15

Vår

VLR1005

Rådgivning i lys av
hjelpeperspektiver

7,5

Vår

VLR1006

Læring og endring i arbeidslivet

7,5

Høst

15

Høst

Studierettskrav

X

X

15

Vår/
høst

Studierettskrav

X

X

VLR2007
VLR2900

Innføring i forskningsmetode
knyttet til rådgivningsvitenskap
og voksnes læring
Bacheloroppgave i rådgivning
og voksnes læring

X
X
X

Obl. = Emnet har obligatorisk aktivitet som må være bestått for å få gå opp til eksamen.
FK = Emnet har forkunnskapskrav.
Sjekk emnebeskrivelsen for nærmere informasjon: www.ntnu.no/studier/emner/
Emner med studierettskrav er forbeholdt studentene som er tatt opp til programmet.

Emnene VLR1003-VLR1006 er adgangsbegrenset. For å få plass på et adgangsbegrenset emne
må man søke opptak gjennom å undervisningsmelde seg til emnet via Studentweb innen 1. juni for
høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret, og takke ja til eventuelt tilbud om plass innen
fristen. Studenter tatt opp til bachelorprogrammet i rådgivning og voksnes læring har fortrinnsrett
på disse emnene, men må likevel søke opptak innen fristen. Studenter på bachelorprogrammet på
1. semester trenger ikke søke opptak til VLR1003, men må likevel takke ja til plassen.
Opptak til masterprogram

Med en bachelor i rådgivning og voksnes læring er du faglig kvalifisert for opptak til master i
voksnes læring, master i rådgivningsvitenskap, master i pedagogikk – studieretning
spesialpedagogikk,, master i pedagogikk – studieretning førskolepedagogikk, master i
europastudier, master of philosophy in childhood studies, likestilling og mangfold, kunnskap,
teknologi og samfunn, master i entreprenørskap, innovasjon og samfunn og flere andre
masterprogram ved NTNU. Ta kontakt med studieveileder for mer informasjon.
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Studenter på bachelorprogrammet i rådgivning og voksnes læring som ønsker å søke opptak til
master i pedagogikk, studieretning utdanning og oppvekst, må ta emnene PED1001, PED1006, og
PED1007 (til sammen 30 sp) i breddeåret. Dette gir opptaksgrunnlag til dette masterprogrammet.
Deltidsstudier

Deler av studiet kan tas som deltidsstudium etter avtale med fakultetet, men det er ikke lagt opp et
eget deltidsløp.
Utvekslingsopphold

Det er mulig for studentene å dra på utveksling i ett eller to semester i løpet av bachelorstudiet.
Instituttet anbefaler utreise enten i 3. og/eller 4. semester (breddeåret) for å ta valgfrie emner, eller
i 5. og/eller 6. semester for å ta emner som kan inngå i fordypningen. Eventuelt kan studentene
flytte om på rekkefølgen av emnene i andre og tredje studieår.
Utvekslingsoppholdet må forhåndsgodkjennes av fakultetet før utreise, og skal planlegges og
registreres i utdanningsplanen til studenten innenfor de tre årene bachelorgraden er normert til.
Lånekassen gir kun støtte til fulltidsstudier, det vil si at utvekslingsoppholdet må tilsvare 30
studiepoeng for ett semester, og 60 studiepoeng for to semester. Etter at utvekslingsoppholdet er
ferdig, må studentene søke fakultetet om endelig godkjenning av emnene. Emnene og
studiepoengene blir da registrert i studentens utdanningsplan og rapportert til Lånekassen. Emner
som søkes endelig godkjent etter at graden er oppnådd og vitnemålet er skrevet ut, kan ikke
registreres og rapporteres til Lånekassen, eller inngå på vitnemålet.
Fakultetet innvilger ikke forhåndsgodkjenning for utenlandsopphold etter 6. semester av normert
studietid.
Emner fra rådgivning og voksnes læring i breddeåret
For studenter på andre studieprogram som ønsker å ta emner i rådgivning og voksnes læring i
breddeåret, anbefales emnene VLR1000 – VLR1006, som danner en emnesamling på til sammen
60 sp. Breddeåret vil da se slikt ut:
Semester
Emne (7,5 sp)
4. semester
VLR1002
(vår)
3. semester
VLR1000 (ex.fac.)
(høst)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

VLR1004
VLR1001

Emne (7,5 sp)
VLR1005

VLR1003

VLR1006

SIDE 240 – VOKSNES LÆRING OG RÅDGIVNINGSVITENSKAP

MASTERPROGRAM I RÅDGIVNINGSVITENSKAP
Kort om studieprogrammet
Masterstudiet retter seg teoretisk og praktisk mot det pedagogiske og psykologiske
rådgivningsfeltet generelt og mot unge og voksne menneskers behov for rådgivning spesielt.
Formålet med studiet er å tilrettelegge for dypere forståelse av rådgivningsfeltets ulike teorier,
tilnærminger, roller, relasjoner og aktiviteter.
Studiet inneholder to hovedperspektiver:


et individorientert perspektiv hvor relasjonen mellom rådgiver og rådsøker vektlegges



et sosial- og systemorientert perspektiv hvor rådgivningen rettes mot kontekster som
grupper, team, familie og organisasjon.

Studiet legger særlig vekt på funksjons- og anvendelsesaspektene i rådgivning.
Ph.d.-grad
Mastergraden i rådgivningsvitenskap kvalifiserer til opptak til et Ph.d.-program. En utfyllende liste
over Ph.d-program finnes på NTNUs nettsider: www.ntnu.no/studier/phped
Opptakskrav
Ved opptak til master i rådgivningsvitenskap er det innført karaktergrense. Alle som tas opp, må
minst ha en veid gjennomsnittskarakter på C (eller tilsvarende) i fordypningen (eventuelt annet
opptaksgrunnlag). Masterprogrammet i rådgivningsvitenskap er adgangsbegrenset og tar opp et
begrenset antall studenter (24 studieplasser). Det kan være mange søkere til programmet og en veid
gjennomsnittskarakter på C er derfor ingen garanti for opptak. Opptakskravet for masterprogrammet
i rådgivningsvitenskap er som følger:
Enten bachelorgrad i


rådgivning og voksnes læring



trafikkpedagogikk



psykologi



pedagogikk



sosiologi

eller


annen relevant samfunnsvitenskapelig bachelorgrad
o gjennomført de tre første årene av grunnskolelærerstudiet/
barnehagelærerutdanningen, eller tilsvarende
o 3-årig faglærerutdanning (180 sp)
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o bachelorgrad og 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning
eller


annen relevant profesjonsrettet 3-årig bachelorutdanning (f.eks. sosionom, vernepleier,
ergoterapeut, sykepleier eller 3-årig barnevernsutdanning) i tillegg til dokumentert 2 års
relevant yrkespraksis. Som relevant praksis regnes eksempelvis arbeid innen helse-,
sosial- eller utdanningssektoren, der arbeidet med brukeren inkluderer en hjelperelasjon
og eller gruppeprosesser.

Læringsmål
En student som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert
i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap
 ha forskningsbasert kunnskap om sentrale rådgivningsteorier, både når det gjelder
individ-, gruppe- og organisasjonskontekster



ha helhetlig innsikt i fagfeltet rådgiving og selvinnsikt som fagperson

Ferdigheter
 kunne legge til rette for sin egen læring, vekst og utvikling, både i individuell
sammenheng, og i gruppe- og organisasjonskontekst



kunne legge til rette for andres læring, vekst og utvikling, både i individuell
sammenheng, og i gruppe- og organisasjonskontekst

Generell kompetanse
 kunne utøve et mangfold av rådgivningsaktiviteter, som rådgivning, veiledning,
konsultasjon, coaching, mentoring, supervisjon, etc., rettet mot både enkeltindivid og
grupper



kunne anvende grunnleggende relasjonsferdigheter for å hjelpe unge og voksne til større
selvbevissthet



kunne anvende grunnleggende relasjonsferdigheter for å øke unge og voksnes handlings og samhandlingskompetanse, øke deres valgforutsetninger og beslutningskompetanse, og
se karriere i et livslangt perspektiv

Studiets oppbygning
Studiets oppbygning og anbefalt studieprogresjon framgår av tabellen nedenfor. Masterstudiet
utgjør i alt 120 studiepoeng som tilsvarer to års studietid.
Masterstudiet i rådgivningsvitenskap består av:


Obligatoriske emner på til sammen 60 sp som omfatter emnene RAD3031, RAD3032,
RAD3033, RAD3034, RAD3050 og RAD3039.
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En felles metodedel på til sammen 30 sp som omfatter de obligatoriske emnene i
metode/statistikk VLR3007 og VLR3008.



30 sp som består av arbeid med masteroppgaven (RAD3902). Veileder oppnevnes
normalt ikke før eksamen i metode (30 sp) og studieretningsemner (60 sp) er bestått, og
prosjektskissen er godkjent.

Modell av anbefalt studieløp for masterprogrammet i rådgivningsvitenskap

Semester
4. semester
(vår)
3. semester
(høst)
2. semester
(vår)
1. semester
(høst)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

RAD3902 Masteroppgave
RAD3050

RAD3039

VLR3008

RAD3032

RAD3033

RAD3034

RAD3031

VLR3007

Bruk av bacheloremner i mastergraden

Emner som inngår i opptaksgrunnlaget til masterstudiet kan ikke samtidig inngå i mastergraden.
Dersom studenten flytter emner fra bachelorgraden over til mastergraden, må studenten etterfylle
bachelorgraden slik at kravet til bachelor og opptaksgrunnlag til master er oppfylt før arbeidet med
masteroppgaven påbegynnes. Veileder tildeles ikke før dette kravet er oppfylt. Det utstedes
vitnemål for bachelorgraden normalt bare én gang. Før vitnemål utstedes må det derfor være
avklart hvilke emner som inngår.
Deltidsstudier

Deler av studiet kan tas som deltidsstudium etter avtale med fakultetet, men studiet er ikke spesielt
egnet som deltidsstudium og det er ikke lagt opp et eget deltidsløp.
Utvekslingsopphold

Det er mulig for studenten å ta et utenlandsopphold i ett til to semester. Det er viktig at de fagene
studenten tar i utlandet er forhåndsgodkjent og passer inn i de øvrige utdanningsplanene til
studenten. Planleggingen av utenlandsoppholdet bør startes minst ett år før utreise.
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Emneoversikt
Metodeemner

Kode
VLR3007
VLR3008

Tittel
Innføring i forskningsmetode
knyttet til rådgivningsvitenskap
og voksnes læring1)
Fordypning i forskningsmetode
knyttet til rådgivningsvitenskap
og voksnes læring1)

Emner i rådgivning
Kode
Tittel
RAD3031
Rådgivningsteorier/metoder
RAD3032
Rådgivning i et praktisk
perspektiv: Kommunikasjon og
karriererådgivning
RAD3033
Systemorientert rådgivning:
«Person i relasjon» ut fra
Psykosyntese- og
Gestaltperspektiv
RAD3034
Grupperådgivning: Teori,
prosess og ekstern praksis
RAD3050
Vitenskapelig skriving og design
med selvvalgt fordypning
RAD3039
Counselling in Organizations:
Process and Development in
Coaching, Consulting and
Leadership
Masteroppgave
Kode
Tittel
RAD3902
Masteroppgave
rådgivningsvitenskap

Sp

Und

Adg.

15

Høst

Studierettskrav

Obl.
X

FK

X

X

15

Høst

Studierettskrav

Sp
15

Und
Høst

Adg. 2)
Obl.
3)
Studierettskrav
x
x

7,5

Vår

Studierettskrav

FK

x
7,5

Vår

Studierettskrav

15

Vår Studierettskrav
Høst
2015 Studierettskrav

x
7,5

x

x

x
7,5

Høst

Studierettskrav

Sp

Und
Høst
og
Vår

Adg.

30

Obl.
x

FK
x

Studierettskrav

Obl. = Emnet har obligatorisk aktivitet som må være bestått for å få gå opp til eksamen.
FK = Emnet har forkunnskapskrav.
Sjekk emnebeskrivelsen for nærmere informasjon: www.ntnu.no/studier/emner/
1)

Metodeemnene VLR3007 og VLR3008 er felles med masterprogrammet i voksnes læring, og har blokklagt
undervisning.

2)

Emner med studierettskrav er forbeholdt studenter tatt opp til masterprogrammet i rådgivningsvitenskap.

3)

RAD3031 er i tillegg tilgjengelig for studenter på masterprogrammet i voksnes læring.
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Overgangsordninger
Ny studieplan

RAD3050 (7,5 sp) er et nytt obligatorisk emne som undervises første gang høsten 2015. RAD3050
erstatter intensjonen med det tidligere prosjektforberedende seminar. RAD3050 er ikke
obligatorisk for programstudenter tatt opp før høsten 2014. Disse studentene skal i stedet avlegge
EiT og prosjektforberedende seminar. Fra høsten 2015 vil det ikke tilbys et eget
prosjektforberedende seminar. Studenter som studerer etter studieplan før 2014 skal derfor delta i
undervisningen i emnet RAD3050. Studentene er fritatt emneoppgaven, men må
undervisningsmelde seg til emnet. Studentene må møte til minst 50 % av undervisningen etter
avtale med faglærer.
Faglig overlapp/studiepoengsreduksjon
VLR2007
VLR3007
RAD6502
RAD3039

15 sp
3 sp
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MASTERPROGRAM I VOKSNES LÆRING
Kort om studieprogrammet
Læring og kompetanse har stor betydning i dagens samfunn. Et samfunn i stadig endring stiller
nye krav til læring, både i et livslangt og livsvidt perspektiv. Kunnskap om hvordan gode
læringsprosesser skapes innenfor ulike arenaer, slik som arbeidsliv/organisasjoner, utdanning og
hverdagsliv, vil derfor være etterspurt innenfor mange områder i samfunnet.
Masterprogrammet i voksnes læring er tverrfaglig og omfatter ulike teoretiske perspektiver på
læring, kunnskap og kompetanse. Innenfor programmet aktualiseres også tema som demokrati,
deltakelse, uformell og formell læring, meningsskaping, styring, makt, tilrettelegging, mangfold,
kommunikasjon og innovasjon i forhold til muligheter og begrensninger for læring.
Målsettingen med masterprogrammet er at studenten skal utvikle dypere kunnskap om hvordan
gode forutsetninger for læring og kompetanseutvikling skapes, i tillegg til å utvikle et kritisk,
samfunnsvitenskapelig blikk på lærings- og kompetansekrav i kunnskapssamfunnet.
Yrkesmuligheter
Masterprogrammet skal gjøre kandidaten i stand til å kunne koordinere, veilede og evaluere
voksnes læreprosesser, og dermed kunne kvalifisere for:


forsknings- og utviklingsarbeid



utredning, evaluering og kvalitetssikring



tilrettelegging og veiledning



planlegging, organisering og design av kompetanseutviklingstiltak i offentlig og privat
sektor

Ph.d.-grad
Mastergraden i voksnes læring kvalifiserer til opptak til et Ph.d.-program. En utfyllende liste over
Ph.d-program finnes på NTNUs nettsider: www.ntnu.no/studier/phped
Opptakskrav
Ved opptak til masterprogram ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse er det
innført karaktergrense. Alle som tas opp, må minst ha en veid gjennomsnittskarakter på C (eller
tilsvarende) i fordypningen (eventuelt annet opptaksgrunnlag).
For opptak til masterprogrammet i voksnes læring kreves


fullført bachelorgrad eller tilsvarende innenfor samfunnsvitenskapelige eller
humanistiske fag eller



fullført minst tre av fire år av allmenlærerstudiet/grunnskolelærerstudiet

Søkere med bachelorgrad eller tilsvarende innenfor andre fagområder kan vurderes for opptak
dersom de kan dokumentere relevant praksis av minst to års varighet. Som relevant praksis
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regnes eksempelvis arbeid med kompetanseutvikling/opplæring i private bedrifter, offentlige
virksomheter eller organisasjoner.
Ved opptak til masterprogrammet er det innført en B-garanti, som betyr at søkere som har en veid
gjennomsnittskarakter på minst B eller tilsvarende i opptaksgrunnlaget, er garantert å få tilbud om
plass på masterprogrammet.
Læringsmål
Masterprogrammet i voksnes læring er en forskningsbasert utdanning om voksnes læring og
kompetanse. Etter fullført masterstudium skal kandidaten:
Kunnskap
 ha kunnskap om sentrale problemområder, aktuell forskning, teorier og perspektiver
innen voksnes læring ut ifra et livslangt og livsvidt perspektiv



ha kunnskap om det tverrfaglige områdets framvekst, egenart og relevans i samfunnet



ha kunnskap om ulike og relevante forskningsmetoder

Ferdigheter
 kunne arbeide systematisk med problemstillinger, vitenskapelige teorier og
forskningsmetoder som er relevante for voksnes læring



kunne identifisere og analysere muligheter, vilkår og effekter av voksnes læring i ulike
kontekster



kunne skape og legge til rette for gode læringsprosesser



kunne gjennomføre, diskutere og kritisk vurdere egne og andres undersøkelser i dette
tverrfaglige feltet

Generell kompetanse
 kunne anvende forskningsbaserte kunnskaper på individ-, gruppe-, organisasjons- og
samfunnsnivå



kunne formidle faglige vurderinger på relevant måte i ulike sammenhenger, både skriftlig
og muntlig



kunne delta i forsknings- og utviklingsarbeid, både selvstendig og i samarbeid med andre



kunne bidra til nytenking og innovasjon i ulike sektorer
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Studiets oppbygning
Masterprogrammet i voksnes læring har et omfang på til sammen 120 studiepoeng. Dette tilsvarer
to års normert studietid, men det er også mulig å ta studiet på deltid over fire år. Studiet er
samlingsbasert og består av obligatoriske emner og ett valgfritt emne:


En felles teoretisk del på 45 studiepoeng som omfatter de mest sentrale emnene knyttet til
voksnes læring og kompetanse: VL3000, VL3010, VL3011, VL3012 og VL3013.



En felles metodedel som omfatter forskningsmetodeemner som skal gjøre studenten i
stand til å utføre egen forskning, men også forstå og vurdere andres forskningsbidrag.
Metodeemnene utgjør til sammen 30 studiepoeng og består av emnene VLR3007 (15 sp)
og VLR3008 (15 sp), som er felles med master i rådgivningsvitenskap.



Et valgfritt emne på 7,5 studiepoeng som velges blant øvrige emner ved NTNU eller
andre læresteder. Dette emnet skal gi studenten mulighet til fordypning og spesialisering i
et område som er relevant for voksnes læring. Valgemnet må godkjennes etter søknad til
fakultetet. Informasjon om hvilke emner som tidligere har vært godkjent fås ved
instituttet, eller på nett.
o Merk: Undervisningen i valgemnet følger normalt ikke samlingsukene til master i
voksnes læring.



Eksperter i team (7,5 sp), som er et obligatorisk tverrfaglig prosjektemne. Se nærmere
beskrivelse av Eksperter i team i eget avsnitt i Studiehåndboken. Studentene på
masterprogrammet i voksnes læring velger selv om de vil ta intensiv eller langsgående
landsby.



VL3900 Masteroppgave i voksnes læring, som er studentens eget forskningsbidrag, og
som tilsvarer 30 studiepoeng. Alle studenter skal inngå avtale om gjennomføring av
masteroppgave. Avtalen bekrefter at tema for masteroppgaven er godkjent og at partene
er kjent med og har akseptert gjeldende retningslinjer for gjennomføring.

Modell av anbefalt studieløp for masterprogrammet i voksnes læring (heltid)

Semester
4. semester
(vår)
3. semester
(høst)
2. semester
(vår)
1. semester
(høst)
1)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

VL3900 Masteroppgave
VL30131)

Valgfritt emne

Eksperter i Team

VL3010

VL3000

VLR3008
VL3011

VL3012
VLR3007

VL3013 tilbys ordinært om høsten, men kan også ved behov tilbys som veiledet lesing i vårsemesteret for
studenter på masterprogrammet i voksnes læring som tar studiet på deltid.
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Modell av anbefalt studieløp for masterprogrammet i voksnes læring (deltid)

Semester
8. semester
(vår)
7. semester
(høst)
6. semester
(vår)
5. semester
(høst)
4. semester
(vår)
3. semester
(høst)
2. semester
(vår)
1. semester
(høst)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)
VL3900 Masteroppgave

VL30131)

VL3012
VLR3008

VL3011

VL3010
VLR3007

Eksperter i Team

Valgfritt emne
VL3000

1)

VL3013 tilbys ordinært om høsten, men kan også ved behov tilbys som veiledet lesing i vårsemesteret for
studenter på masterprogrammet i voksnes læring som tar studiet på deltid.

Metodeemnene VL3007 og VL3008 er felles med masterprogrammet i rådgivning.
Studier i utlandet

Det er mulig for studenten å ta et utenlandsopphold i ett til to semester. Det er viktig at de fagene
studenten tar i utlandet, er forhåndsgodkjent og passer inn i de øvrige utdanningsplanene til
studenten. Studenter som er interessert i et utenlandsopphold, anbefales å ta kontakt med fakultetet
minst ett semester før planlagt utreise.
Emneoversikt
Metodeemner
Kode
Tittel
Innføring i forskningsmetode
VLR3007 knyttet til rådgivningsvitenskap og
voksnes læring
Fordypning i forskningsmetode
VLR3008 knyttet til rådgivningsvitenskap og
voksnes læring

Sp

Und

Adg.

Obl FK

15

Høst

Studierettskrav

X

15

Høst

Studierettskrav

X

X
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Emner i voksnes læring
Kode
Tittel
Voksnes læring: Perspektiver,
VL3000
teorier og modeller
Styringsrasjonaliteter i norsk
VL3010
voksenopplæringspolitikk

EiT
VL3011
VL3012
VL3013

Eksperter i Team1)
Endring, utvikling og innovasjon i
organisasjoner
Tilrettelegging og organisering av
læring for voksne
Vitenskapelig skriving og design
med selvvalgt fordypning

Sp

Und

Adg.

Obl FK

15

Høst

Åpent

X

X

7,5

Vår

Åpent

X

X

7,5

Vår

Adgangsbegrenset

7,5

Vår

Åpent

X

X

7,5

Vår

Åpent

X

X

7,5

Høst/
Vår2)

Studierettskrav

X

X

Sp
30

Und
H/V

Adg.
Studierettskrav

X

Masteroppgave

Kode
VL3900

Tittel
Masteroppgave i voksnes læring

Obl FK
X
X

Obl. = Emnet har obligatorisk aktivitet som må være bestått for å få gå opp til eksamen.
FK = Emnet har forkunnskapskrav.
Sjekk emnebeskrivelsen for nærmere informasjon: www.ntnu.no/studier/emner/
1)

Se egen beskrivelse av Eksperter i Team foran i denne studiehåndboka. Studentene på master i voksnes læring
velger selv om de vil ta intensiv eller langsgående landsby.
2)

VL3013 går som hovedregel på høsten, men kan ved behov også tilbys som veiledet selvstudium i vårsemesteret
for studenter på masterprogrammet i voksnes læring som tar studiet på deltid.

Emner med studierettskrav er forbeholdt studenter på masterprogrammet i voksnes læring.
Overgangsordninger
Faglig overlapp/studiepoengsreduksjon
Emne
Emne
VL3000
VILL3000
VLR3007
VL3002/VILL3002
VLR3008
VL3003/VILL3001
VL3010
VILL3010
VL3011
VILL3011
VL3012
VILL3012
VL3013
VILL3013
VL3900
VILL3900
VLR2007
VLR3007

Studiepoengsreduksjon
15 sp
7,5 sp
15 sp
7,5 sp
7,5 sp
7,5 sp
7,5 sp
30 sp
15 sp
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PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI
Kort om profesjonsstudiet i psykologi
Profesjonsstudiet i psykologi har en varighet på 6 år og leder frem til graden Cand. Psychol., som
er grunnlag for å få autorisasjon som psykolog i henhold til Helsepersonelloven og Etiske
retningslinjer for Nordiske Psykologer. Profesjonsstudiet gir en grundig vitenskapelig opplæring i
psykologi, både teoretisk og anvendt. Ved endt utdanning har studentene ferdigheter til å bekle
alle vanlige psykologstillinger og kan utføre slikt arbeid på en faglig forsvarlig måte.
Allerede i første semester av studiet introduseres studentene for kliniske problemstillinger
gjennom klinisk praktikum. De første semestrene består ellers av grunnleggende emner og
fordypning i basale disipliner samt klinisk og anvendt bruk av disse. Det er et stort innslag av
støtteemner slik som helsepsykologi, rettspsykologi, arbeids- og organisasjonspsykologi,
samfunnspsykologi og ekstern samfunnspsykologisk praksis. Fra semester 8 får studentene
terapiopplæring gjennom å utføre terapi med pasienter, under veiledning av psykologspesialist.
Studentene følger et fastlagt studieprogram, som innebærer at man går gjennom studiet som del av
ett studentkull. Dette gir gode muligheter for trivsel og trygghet og bidrar til faglig og personlig
utvikling. Psykologisk institutt har tre egne universitetsklinikker, høyt kvalifiserte klinikkledere,
psykologspesialister og vitenskapelig ansatte.
Psykologers yrkesutøvelse
Sentralt i psykologers yrkesutøvelse er arbeidet for å forbedre menneskers livsvilkår og
livskvalitet. Dette skjer gjennom utvikling og formidling av psykologisk kunnskap, og ved praktisk
anvendelse av denne kunnskapen. Psykologers arbeidsfelt omfatter individer, grupper og
organisasjoner. En vesentlig del av psykologens kompetanse blir å kunne innhente og vurdere
informasjon som kan danne grunnlag for relevante tiltak. Kompetent yrkesutøvelse krever både
evne til selvstendig faglig vurdering og til samarbeid med kollegaer og andre faggrupper.
Psykologen stilles ofte overfor ømfintlige problemer i sin yrkesutøvelse. Psykologyrket stiller
derfor særlige krav til ansvarsfullhet, høyt faglig nivå, integritet og en profesjonell og
fagetiskholdning. De mellommenneskelige relasjoner er vesentlige, og kvaliteten på arbeidet er
nært forbundet med yrkesutøverens personlige forutsetninger. Profesjonsstudiet ved NTNU legger
vekt å gi studenten muligheter til å utvikle sine personlige forutsetninger gjennom studietiden.
Opptakskrav
Opptak til studieprogrammet krever normalt generell studiekompetanse. Søkere som er 25 år eller
eldre, og som ikke har generell studiekompetanse, kan søke om opptak på grunnlag av
realkompetanse. For ytterligere informasjon om opptak og rangeringsregler:
www.samordnaopptak.no
Politiattest
Ved opptak til profesjonsstudiet kreves politiattest. Opptaksbrevet til studiet inneholder et avsnitt
om «krav om politiattest». Studenten må ta kontakt med sitt lokale politikammer og framvise
opptaksbrevet.
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Taushetserklæring
Fordi studentene vil komme i kontakt med og skal være med i behandling av pasienter og dermed
få tilgang til sensitive pasientopplysninger, kreves det ved studiets oppstart, at de underskriver på
en taushetserklæring.
Skikkethet
Alle som tas opp til studiet vurderes for skikkethet av veileder gjennom hele studiet. Studenter
som i løpet av studietiden blir vurdert til å utgjøre en mulig fare for pasienters liv, fysiske og
psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, blir ikke uteksaminert som psykologer.
Læringsmål
En student som har fullført profesjonsstudiet i psykologi forventes å ha oppnådd følgende
læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap
 ha avansert kunnskap innenfor de basale og anvendte fagene i profesjonsstudiet,
fagområdets vitenskapelige teorier og metoder



ha inngående kunnskap om hvordan fagprinsippene anvendes i profesjonelt
psykologarbeid



kunne anvende kunnskap på nye områder innenfor fagområdet med utgangspunkt i
fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter
 ha avanserte ferdigheter i utrednings- og behandlingsmessige oppgaver som man møter i
arbeidslivet



ha bevissthet i betydningen av «seg selv som person» i forbindelse med yrkesutøvelse
som psykolog



kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, teorier og metoder
innenfor fagområdet, og under veiledning gjennomføre et vitenskapelig arbeid

Generell kompetanse
 være bevisstgjort at psykologrollen stiller krav til kontinuerlig yrkesmessig og personlig
utvikling



kunne analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger



kunne kommunisere om psykologfaglige problemstillinger i ulike kontekster
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Studiets oppbygning
Studielengde

Normert lengde på profesjonsstudiet er 6 år, noe som gir en arbeidsbelastning på totalt 360
studiepoeng.
Studieorganisering

Studiet er satt sammen av emneeksamener innenfor en ramme på tolv semester. Semester 1 – 7
består av klinisk praktikum, basalemner, metodeemner og et betydelig innslag av kliniske og
anvendte emner, samt støtteemner. Semester 8 – 11 inneholder klinisk psykologi, praktisk klinisk
terapiopplæring barn, ungdom og voksne og nevropsykologisk utredning og praksis ved instituttets
egne klinikker (klinikk for barn og ungdom, klinikk for voksne og nevropsykologisk klinikk), samt
skriving av hovedoppgave. Ex.phil og perspektivemne inngår som del av profesjonsstudiet og er
lagt til henholdsvis 9. og 11. semester. Eksperter i Team (EiT) er lagt til 6. semester
Undervisning

Undervisningsformen vil variere mellom forelesninger, seminarer, laboratorieøvelser,
ekskursjoner, veiledning og praksisøvelser. Undervisningen skal ivareta teori,
forskningsmetodikk, anvendte perspektiver og opplæring i praktiske ferdigheter. Det foreleses en
gang pr. år i alle emner, med unntak av PSYPRO4601, PSYPRO4602, PSYPRO4603,
PSYPRO4604, PSYPRO4605, PSYPRO4606 og PSYPRO4505, som har forelesning hvert
semester. På grunn av kapasitetsspørsmål i klinikk vil studentkullet i disse emnene bli delt i to.
Eksamen arrangeres i alle emner hvert semester.
Pensum og kurs-/undervisningsplaner

Pensum, timeplaner og eventuell anbefalt tilleggslitteratur bekjentgjøres av Psykologisk institutt
senest ved semesterstart.
Studierettskrav/lukkede forelesninger.

Med unntak at tre emner er det kun studenter som er tatt opp til profesjonsstudiet i psykologi,som
har adgang til å avlegge eksamen i emnene som inngår i dette studiet.
Emnene PSYPRO4501 – Helsepsykologi, PSYPRO4502 - Arbeids og organisasjonspsykologi og
PSYPRO4503 – Samfunnspsykologi er, etter søknad, åpne for studenter med studierett på Master
i psykologi, studieretning arbeids- og organisasjonspsykologi og Master i psykologi, studieretning
læring – hjerne, atferd, omgivelser. Emnene er adgangsbegrenset.
Som del av undervisningen blir det, i noen emner, benyttet undervisningsmateriale
(pasientjournaler, videoopptak og lignende) som er taushetsbelagt. Det vises til UH- lovens § 3-8.
Forelesninger i slike emner er derfor lukket.
Dette gjelder følgende emner:



PSYPRO4201 til PSYPRO4204 Klinisk praktikum I – IV
PSYPRO4412 Anvendt og klinisk kognitiv psykologi
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PSYPRO4413 Anvendt og klinisk biologisk psykologi: Nevrale system og
psykofarmakologi
PSYPRO4414 Anvendt sosialpsykologi
PSYPRO4415 Anvendt og klinisk utviklingspsykologi
PSYPRO4416 Anvendt og klinisk personlighetspsykologi
PSYPRO4505 Rettspsykologi og sakkyndighet
PSYPRO4601 Klinisk psykologi barn/ungdom
PSYPRO4602 Praktisk klinisk terapiopplæring - barn og ungdom
PSYPRO4603 Klinisk psykologi voksen
PSYPRO4604 Praktisk klinisk terapiopplæring - voksen
PSYPRO4605 Klinisk nevropsykologi
PSYPRO4606 Praktisk opplæring i klinisk nevropsykologi

Masteremner som etter søknad kan velges for studenter med studierett på Profesjonsstudiet i
psykologi:
 PSY3100 – Forskningsmetode – kvantitativ, 7.5 sp Høst



PSY3101 – Forskningsmetode – kvalitativ, 7.5sp Høst



PSY3130 – Arbeidshelsepsykologi, 7.5 sp Høst



PSY3132 – Psykologiske tester i arbeidslivet og Human Factors, 7.5sp Vår



PSY3134 - Kommunikasjon i organisasjoner og mediepsykologi, 7.5 sp Høst



PSY3135 – Organisering og ledelse

Emnene er adgangsbegrenset og forkunnskapskrav må være oppfylt.
Eksperter i team

Det obligatoriske emnet Eksperter i Team skal som en hovedregel tas som langsgående landsby
istudiets 6. semester. Studentene kan imidlertid velge intensiv landsby, men er da selv ansvarlig
for å passe på at det ikke kolliderer med andre emner timeplanmessig.
Hovedoppgave

I studiets 10. eller 11. semester leverer studenten en hovedoppgave som er et selvstendig
vitenskapeligarbeid, 30 sp, over et tema relevant til studiet. Hovedoppgaven skal bidra til å
integrere de ulike deler av utdanningen og forutsetter at en kan håndtere psykologiske begreper og
metoder på et nivå som er vanlig i psykologisk faglitteratur. Hver student skal skrive under en
hovedoppgaveavtale som blant annet regulerer veiledningsforholdet.
Hovedpraksis

I studiets siste semester skal studentene gjennomføre en sammenhengende praksisperiode på 24
uker. De skal ut på arbeidsplasser for psykologer og påta seg psykologarbeid under veiledning av
en erfaren psykolog. Praksistiden skal gi studentene mulighet til større integrering av teori og
praksis og gi erfaring med hvordan teorier og metoder kan tilpasses psykologens arbeidsoppgaver
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på praksisstedet. I tillegg til selve hovedpraksis skal studentene gjennomføre to seminar. Gjennom
seminaret i «Administrasjon og offentlig forvaltning» skal studentene få kunnskap om
økonomiske, tekniske og arbeidsrettslige forutsetninger for beslutninger som gjelder psykologers
arbeidsmiljø, samt kunnskap som gjelder så vel samfunnsmiljø som ulike typer av arbeids- og
institusjonsmiljøer. Studentene skal, med utgangspunkt i sin praksis, bevisstgjøre og drøfte sine
forventninger i forhold til psykologrollen og alternative psykologroller i forhold til ulike sosiale
systemer. Gjennom seminaret «Psykologisk fagetikk og lovregulering av psykologarbeid» skal
studentene bruke egne erfaringer fra praksisen til å belyse generelle fagetiske spørsmål. Aktuelle
tema er bl.a. habilitetsspørsmål, taushetsplikt og holdninger knyttet til terapeut-pasientroller.
Evalueringsformer og vitnemål

Studentenes ferdigheter vil bli vurdert med bokstavkarakterer (bk) eller bestått / ikke bestått (b).
Vurderingsform er spesifisert i emnebeskrivelsene. Når emnene, som til sammen oppfyller kravene
til graden, er avlagt, vil det bli skrevet vitnemål. På vitnemålet oppgis karakter på hovedoppgaven.
Sammen med vitnemålet får studenten en karakterutskrift over avlagte emner i graden.
Studieprogresjon.

Studenter kan ta emner som ligger fremover i studieplanen under forutsetning av at det er ledig
kapasitet på emnet/emnene og at forkunnskapskravene er oppfylt. Dette er en mulighet studentene
på studiet har, ikke en rettighet. Psykologisk institutt kan ikke garantere at undervisning og
vurdering for emner fra forskjellige semestre ikke kolliderer.
Undervisnings- og
vurderingsmelding må skje innen vanlige frister.
Etterslep

Dersom en student har strøket, ikke bestått eller ikke fått godkjent emner som til sammen tilsvarer
mer enn 22,5 studiepoeng, kan vedkommende ikke gå videre i studiet før disse emnene er fullført.
Retningslinjer for gjennomføring og evaluering av klinisk praksis.

Fordi klinisk praksis medfører andre oppgaver og roller enn læringsaktiviteter flest, har instituttet
utformet spesifikke retningslinjer for hvordan slik praksis skal evalueres/gjennomføres. Følgende
emner omfattes av retningslinjene: PSYPRO4201, PSYPRO4202, PSYPRO4203, PSYPRO4204,
PSYPRO4504, PSYPRO4602, PSYPRO4604, PSYPRO4606, PSYPRO4800
Utvekslingsopphold

Som student på profesjonsstudiet har man mulighet for å ta deler av studiet ved et utenlandsk
universitet, men det er ikke anledning til å reise på utenlandsopphold før alle klinisk praktikumemner er bestått: PSYPRO4201 – PSYPRO4204, som ligger i 1.- 4. semester. Videre er det ikke
anledning til å reise ut etter at man har begynt i klinikk i 8. semester.
Instituttet har avtaler som kan benyttes, samt at NTNU har mange avtaler som studentene også kan
bruke. Før man kan reise på utvekslingsopphold må det søkes om forhåndsgodkjenning. Følgende
frister gjelder: 1. mars for utreise i høstsemester og 1. oktober for vårsemesteret.
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Modell av anbefalt studieløp for profesjonsstudiet i psykologi (6-årig løp)

Sem
12 (vår)
11 (høst)
10 (vår)
11 (høst)
10 (vår)
9 (høst)
8 (vår)
9 (høst)
8 (vår)
7 (høst)
6 (vår)
5 (høst)
4 (vår)
3 (høst)
2 (vår)
1 (høst)

Emne 7, 5 sp

Emne 7, 5 sp
Emne 7, 5 sp
PSYPRO4800 Hovedpraksis

Emne 7, 5 sp

PSYPRO4700 Hovedoppgaven

PSYPRO4505

Perspektivemne

PSYPRO4700 Hovedoppgaven

PSYPRO4605

PSYPRO4606

EXPH0003

PSYPRO4603

PSYPRO4604

PSYPRO4416

PSYPRO4601

PSYPRO4602

PSYPRO4501
PSYPRO4314
PSYPRO4312
PSYPRO4114
PSYPRO4113
PSYPRO4112
PSYPRO4110
(Ex. fac.)

PSYPRO4502
PSYPRO4414i
PSYPRO4412
PSYPRO4313
PSYPRO4315
PSYPRO4115

PSYPRO4503
PSYPRO4316
PSYPRO4317
PSYPRO4413
PSYPRO4415
PSYPRO4116

PSYPRO4504
Eksperter i Team
PSYPRO4318
PSYPRO4204
PSYPRO4203
PSYPRO4202

PSYPRO4111

PSYPRO4117

PSYPRO4201
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Emneoversikt
Emnekode
PSYPRO4110
PSYPRO4111
PSYPRO4117
PSYPRO4201
PSYPRO4112
PSYPRO4115
PSYPRO4116
PSYPRO4202
PSYPRO4113
PSYPRO4315
PSYPRO4415
PSYPRO4203
PSYPRO4114
PSYPRO4313
PSYPRO4413
PSYPRO4204
PSYPRO4312
PSYPRO4412
PSYPRO4317
PSYPRO4318
PSYPRO4314
PSYPRO4414
PSYPRO4316
EiT
PSYPRO4501
PSYPRO4502
PSYPRO4503
PSYPRO4504
PSYPRO4416

Tittel
Psykologiens historie / Ex.fac
Psykologiens metodologi
Psykiske lidelser
Klinisk praktikum I
Cognitive Psychology I
Utviklingspsykologi I
Personlighetspsykologi I
Klinisk praktikum II
Biologisk psykologi I
Utviklingspsykologi II
Anvendt og klinisk
utviklingspsykologi
Klinisk praktikum III
Sosialpsykologi I
Biologisk psykologi II
Anvendt og klinisk biologisk
psykologi: Nevrale systemer og
psykofarmakologi
Klinisk praktikum IV
Cognitive Psychology II
Anvendt og klinisk kognitiv psykologi
Statistikk og kvantitative
forskningsmetoder
Kvalitative forskningsmetoder
Social Psychology II
Anvendt sosialpsykologi
Personlighetspsykologi II
Eksperter i team
Helsepsykologi
Arbeids- og organisasjonspsykologi
Samfunnspsykologi
Samfunnspsykologisk praksis
Anvendt og klinisk
personlighetspsykologi

Sp
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

Und.
Høst
Høst
Høst
Høst
Vår
Vår
Vår
Vår
Høst
Høst

Sem
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3

Obl.

7,5

Høst

3

X

X

7,5
7,5
7,5

Høst
Vår
Vår

3
4
4

X

X

7,5

Vår

4

X

X

7,5
7,5
7,5

Vår
Høst
Høst

4
5
5

X
X

X
X
X

7,5

Høst

5

X

X

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

Høst
Vår
Vår
Vår
Vår
Høst
Høst
Høst
Høst

5
6
6
6
6
7
7
7
7

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

7,5

Vår

8

X

X

Vår/
høst
Vår/
høst

8 el
9
8 el
9

X

X

X

X

PSYPRO4601

Klinisk psykologi - barn og ungdom

15

PSYPRO4602

Praktisk klinisk terapiopplæring - barn
og ungdom

7,5

FK

X
X
X
X
X
X
X

X

X
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Emnekode
EXPH0003

Tittel
Examen philosophicum for humaniora
og samfunnsfag

Sp

Und.

Sem

Obl.

7,5

Høst

9

X

Høst/
vår
Høst/
vår

8 el
9
8 el
9
10
og
11
10 el
11
10 el
11
10 el
11
10 el
11
12

PSYPRO4603

Klinisk psykologi - voksen

15

PSYPRO4604

Praktisk klinisk terapiopplæring voksen

7,5

PSYPRO4700

Hovedoppgaven

30

PSYPRO4605

Klinisk nevropsykologi

7,5

PSYPRO4606

Praktisk opplæring i klinisk
nevropsykologi

7,5

PSYPRO4505

Rettspsykologi og sakkyndighet

7,5

Perspektivemne

7,5

Hovedpraksis

30

PSYPRO4800

Vår/
høst
Vår/
høst
Vår/
høst
Høst/
vår
Høst/
vår
Vår

Obl. = Emnet har obligatorisk aktivitet som må være bestått for å få gå opp til eksamen.
FK = Emnet har forkunnskapskrav.

Sjekk emnebeskrivelsen for nærmere informasjon: www.ntnu.no/studier/emner/

FK

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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FEMÅRIG LEKTORUTDANNING I GEOGRAFI
Med endringer vedtatt av FUL senest 07.04.2015.

Kort om studieprogrammet
Læreryrket er et viktig og spennende yrke for deg som ønsker å kombinere din faglige interesse
med arbeid med barn og ungdom.
Geografi er studiet av mennesker, natur og samfunn i et romlig perspektiv. «Hvorfor er det slik
akkurat her?» er et grunnleggende spørsmål i faget. Det å kartlegge og forstå romlige variasjoner
er et viktig faglig fokus. Et annet viktig fokus er samspillet mellom mennesker og omgivelser.
Geografer legger vekt på å forstå hvordan omgivelsene påvirker menneskelig aktivitet, kultur og
velferd, og hvordan mennesket, på sin side, påvirker sine omgivelser. Undervisningen omfatter
både samfunnsgeografiske og naturgeografiske emner.
Lektorutdanningen består av et profesjonsfag (pedagogikk, praksis og fagdidaktikk) og fagstudier
gjennom alle de fem årene studiet tar. Hensikten med slike løp er å sette lærerperspektivet i fokus
gjennom hele studietiden, og dermed gjøre studenten spesielt godt rustet til å undervise i sine fag.
Utdanningen vil gi en god faglig kompetanse i geografi, og i tillegg skal studentene velge et fag 2.
Sammen med en fagdidaktisk skolering kvalifiserer dette for undervisning i samfunnsfag/geografi
fra 8. årstrinn i grunnskolen til og med videregående skole (13. trinn).
Integrasjon og sammenheng i studiet

NTNUs lektorprogrammer kombinerer sterk faglighet med god profesjonskompetanse. I studiet
integreres fagkunnskap med profesjonsrettede arbeidsformer. I emner hvor det er naturlig å arbeide
med fagstoffet i grupper (for eksempel gruppetimer, seminar eller workshop) skal det etableres
egne læringsarenaer for studentene på lektorprogrammet. Studentene skal ha mulighet til å arbeide
med fagstoffet på en profesjonsrelevant måte og drøfte faglige erfaringer og formidlingsformer
med hverandre.
Studiet er et samarbeid mellom Geografisk institutt, Program for lærerutdanning (PLU) og de
fakulteter/enheter som tilbyr valgbare fag 2. Studiet administreres av Fakultet for
samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT), med Geografisk institutt som ansvarlig enhet.
Program for lærerutdanning er faglig ansvarlig for profesjonsfaget (pedagogikk, praksis,
fagdidaktikk).
Yrkesmuligheter

Med femårig lektorutdanning i geografi kan man arbeide som lektor i skolen. Man er kvalifisert
som lærer fra 8. klasse til og med videregående skole (13. trinn). Studiet kvalifiserer også til andre
yrker hvor det kreves høy pedagogisk kompetanse og god formidlingsevne. Med femårig
lektorutdanning har man også faglig kompetanse til å søke opptak til forskerutdanning (Ph.d.), som
i sin tur gir mulighet for forsknings- og undervisningsstillinger ved universitet og høyskoler.
I grunnskolen kvalifiserer femårig lektorutdanning til å undervise i samfunnsfag fra 8.-10. årstrinn.
Avhengig av hvilket fag som velges som fag 2 kvalifiserer utdanningen også til å undervise i andre
fag i grunnskolen.
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I videregående skole kvalifiserer utdanningen til å undervise i fellesfaget geografi. Dette faget
undervises i alle studiekvalifiserende utdanningsprogram. Videre kvalifiserer utdanningen til å
undervise i programfagene samfunnsgeografi og geofag.
Som lærer skal du også ha innsikt i elevens oppvekstmiljø og livssituasjon og kunne tilpasse
opplæringen til den enkelte elev. Du må også kunne samarbeide med foreldre/foresatte, bedrifter,
etater, foreninger og andre som kan bidra til et godt og allsidig lærings- og oppvekstmiljø.
Utdanningen gir deg også den kompetansen.
Samtidig som utdanningen gir lærerkompetanse, kvalifiserer den også blant annet til planleggingsog utredningsoppgaver innenfor offentlig forvaltning og privat næringsliv, formidlings- og
informasjonsoppgaver i ulike informasjonsorganer, arbeid i interesseorganisasjoner og
ledelsesoppgaver.
Opptakskrav
Femårig lektorutdanning i geografi er et grunnstudium som du kan søke opptak til direkte fra
videregående skole. Opptakskravet er generell studiekompetanse. Det er krav om minimum 35
skolepoeng og et gjennomsnitt på minimum karakteren 3.0 i norsk (393 timer) og 4.0 i matematikk
(224 timer). Karakterkravet 4.0 i matematikk gjelder fra og med opptak til studieåret 2016-2017.
Matematikkravet dekkes hvis du har ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.
I forbindelse med opptak må studentene legge fram politiattest, jf. kap. 6 i Forskrift om opptak til
høyere utdanning.
Læringsmål
En kandidat fra NTNUs lektorutdanning skal være kjent for sin faglige styrke og integritet, sitt
bidrag til elevenes kunnskapsutvikling og personlige vekst samt sin evne til nytenkning og
utvikling av faginnhold, læringsmiljø og læringsmetoder.
En lektor fra NTNU skal medvirke til elevens dannelse som aktiv deltaker i et demokratisk
samfunn.
Vi vil skape den gode læreren og utdanne mennesker som kan inspirere elevene og gi dem et
positivt møte med geografi/samfunnsfag i skolen.
Kunnskap

Kandidaten


har avansert kunnskap innenfor valgte fag og spesialisert innsikt i et profesjonsrelevant
fagområde



har inngående kunnskap om vitenskapelige problemstillinger, forskningsteorier og metoder i faglige, pedagogiske og fagdidaktiske spørsmål



har solid forståelse for og kunnskap om ungdomskultur og ungdommens utvikling, læring
i ulike sosiale og kulturelle kontekster, om skolens mandat og opplæringens
verdigrunnlag
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Ferdigheter

Kandidaten


kan gjennomføre et forskningsprosjekt på selvstendig og kritisk vis ved bruk av relevante
teorier og metoder, inkludert feltmetodikk, i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.



kan bruke varierte arbeidsmetoder, differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med
gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø



kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi
læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen
læring og egen faglige utvikling

Generell kompetanse

Kandidaten


kan formidle og kommunisere faglige problemstillinger, gjennomføre profesjonsrettet
faglig utviklingsarbeid, bidra til nytenking og være bevisst på geografifagets
allmenndannende og holdningsskapende rolle



kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både
kollegers og skolens utvikling



kan bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante
for skoleverket
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Studiets oppbygging og struktur
Femårig lektorutdanning er et helhetlig profesjonsstudium som setter fokus på læreryrket gjennom
hele utdanningen. Studiet er derfor fast programmert med mindre valgfrihet enn for mange andre
studier. Profesjonsfaget og praksis er bundet til visse semester, og permisjoner eller andre forhold
som gjør at dette forskyves, kan føre til forlengelse av studietiden.
Lektorutdanningen i geografi består av følgende emner:
Del av studiet
Obligatoriske
geografiemner

Studiepoeng
97,5

Emner
GEOG1000, GEOG1001, GEOG1003,
GEOG1004, GEOG1005, GEOG1007,
GEOG2011, GEOG3020,
GEOG3005/3006/3523, GEOG3007 og
GEOG3008

Valgemner, bachelornivå

15

GEOG2001-GEOG2009 og GEOL1003. Inntil
7,5 sp. av de valgbare bacheloremnene kan
erstattes med et valgbart masteremne

Valgemner, masternivå

30

GEOG3030-GEOG3525

Fag 2

60

Vanligvis et årsstudium med emner på 1000-nivå

Emner i profesjonsfaget
(pedagogikk,
fagdidaktikk og praksis)

60

PPU46XX-emner (inkludert perspektivemnet
PPU4601)

Fellesemner

7,5

EXPH0003 (Merk at PPU4601 og GEOG1000
også er fellesemner)

Masteroppgaver

30

GEOG3901

Sum

300

Detaljene i oppbyggingen av studiet avhenger av hvilket fag 2 som velges i tillegg til geografi.
Tabellen nedenfor viser det anbefalte studieløpet.
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Modell av anbefalt studieløp for femårig lektorutdanning i geografi
Sem
10 (vår)
9 (høst)
8 (vår)

7 (høst)

6 (vår)

5 (høst)

7,5 sp
7,5 sp
Valgbare masteremner
Valgbare masteremner

7,5 sp

Valgbart
bacheloremne
PPU4640
Fagdidaktikk 1
geografi

Praksis

GEOG3901 Masteroppgave
PPU4641
Fagdidaktikk
2 i geografi

PPU4603 Pedagogikk 3

GEOG3007

7,5 sp

PPU46XX 1)
Fagdidaktikk 2
[fag 2]
Valgbart
bacheloremne
eller valgbart
masteremne

GEOG3008

GEOG3005

GEOG1001

GEOG2011

EXPH0003

PPU46XX
Fagdidaktikk
1 [fag 2]1)

Fag 21)

GEOG3020

PPU46145

PPU46134

Fag 21)

4 (vår)
3 (høst)

PPU4602
Pedagogikk
2

2 (vår)

PPU4601
Pedagogikk
1

GEOG 1004

GEOG1005

1 (høst)

GEOG1000

GEOG 1003

GEOG1007

Fag 21)

PPU46123

PPU46112)

1) Emnekode avhenger av hvilket fag man har som fag 2.
2) PPU4611. 10 dager. Observasjonspraksis og gruppepraksis.
3) PPU4612. 15 dager. Observasjons- og «skyggelærer»-praksis, deltagelse i klasserommet. Gruppe- og
parpraksis
4) PPU4613. 35 dager undervisningspraksis. Likt fordelt på fag 1 og fag 2. Par- og individuell praksis
5) PPU4614. 40 dager undervisningspraksis. Likt fordelt på fag 1 og fag 2. Individuell praksis.
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Progresjon

Det stilles krav til progresjon for å få gjennomføre alle delene av profesjonsfaget (pedagogikk,
fagdidaktikk og praksis), jf. nasjonal rammeplan for lektorutdanning. Tidligere semesters praksis
og profesjonsemner må være fullført og bestått før man kan ta neste profesjonsemne og praksis. I
tillegg kreves det til sammen 90 sp i fag 1 og fag 2, fordelt slik at det ikke er mindre enn 37,5 sp i
noen av dem, for å ta profesjonsfag og praksis i 5. semester. For å ta profesjonsfag og praksis i 8.
semester kreves det 60 sp i både fag 1 og fag 2. Se tabell over forkunnskapskrav bakerst i kapitlet.
Profesjonsrelevant masteroppgave

Masteroppgaven skal bidra til å gjøre studenten til en bedre lærer. Masteroppgaven kan være både
disiplinfaglig og/eller fagdidaktisk rettet. Studenten skal selv beskrive profesjonsrelevansen. Hver
student skal skrive under en masteroppgaveavtale som blant annet regulerer veiledningsforholdet.
Studentene har mulighet til å velge om de skal jobbe med masteroppgaven i 9. og 10. semester
som i modellen over, eller kun i 10. semester. Hvis masteroppgaven skal flyttes i sin helhet til 10.
semester, må studentene ta kontakt med studieveileder slik at utdanningsplanen kan oppdateres.
Innpassing til studiet

Innpassing av emner/fag gjøres i henhold til universitets- og høgskoleloven. Siden femårig
lektorutdanning er et helhetlig profesjonsstudium og det er begrenset antall praksisplasser, er man
imidlertid ikke garantert å få tilsvarende reduksjon i lengden på studiet. Det betyr at den totale
studietiden kan bli fem år, på tross av at man har fått faglig fritak for emner/fag som er fullført før
opptak.
Utvekslingsopphold

Det er mulig å ta et utenlandsopphold i ett eller to semester. Lektorutdanning i geografi har
tilrettelagt for utveksling i 7. eller 9. semester. Det er også mulig å ta fag 2 i utlandet. For et
begrenset antall studenter kan det være mulig å gjennomføre praksis gjennom Program for
lærerutdanning sine utvekslingsavtaler.
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Emneoversikt
Fellesemner og emner fra profesjonsfaget (pedagogikk, fagdidaktikk og praksis)

Emne

Tittel

Sp

EXPH0003

Examen philosophicum (ex.phil.)

7,5 Høst/ vår

PPU4601

Pedagogikk 1

7,5 Vår

PPU4602

Pedagogikk 2

7,5 Høst

PPU4603

Pedagogikk 3

15

Høst

PPU4611

Praksis 1

0

Vår

PPU4612

Praksis 2

0

Høst

PPU4613

Praksis 3

0

Høst

PPU4614

Praksis 4

0

Vår

PPU4640

Fagdidaktikk 1 geografi

7,5 Høst

PPU4641

Fagdidaktikk 2 geografi

7,5 Vår

PPU46XX

Fagdidaktikk 1 [fag 2]

7,5 Høst

PPU46XX

Fagdidaktikk 2 [fag 2]

7,5 Vår

Obligatoriske geografiemner på bachelornivå
Emne
Tittel
GEOG1000
Menneske og sted – I
GEOG1001
Menneske og sted – II
Geografi i praksis – Kvalitative
GEOG1003
analyser
Geografi i praksis – Tall, kart og
GEOG1004
bilder
GEOG1005
Jordas naturmiljø
GEOG1007
Befolkning, ressurser og miljø
Geografifagets historie med
GEOG2011
fordypningsoppgave

Und.

Adg.
Studierettskrav
Studierettskrav
Studierettskrav
Studierettskrav
Studierettskrav
Studierettskrav
Studierettskrav
Studierettskrav
Studierettskrav
Studierettskrav
Studierettskrav
Studierettskrav

Obl.

FK

X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FK

Sp
7,5
7,5

Und.
Høst
Vår

Adg.
Åpent
Åpent

Obl.
X
X

7,5

Høst

Åpent

X

7,5

Vår

Åpent

X

15
15

Vår
Høst

X
X

7,5

Vår

Åpent
Åpent
Studierettskrav

X
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Valgbare geografiemner på bachelornivå
Emne
Tittel
GEOG2001
Mennesket endrer landskapet
1)
GEOG2002
North/South Relations
1)
GEOG2003
Breer og glasiale landskap
GEOG2004
Skred og fluviale prosesser
Regionale endringer – bosetting,
GEOG2005 1)
flytting og stedsutvikling
Entreprenørskap og regional
GEOG2006 1)
næringsutvikling
1)
GEOG2007
Changing Climate Effects
1)
GEOG2009
Vector Based GIS
GEOL1003
Geologi og miljøet

Sp
15
7,5
7,5
15

Und.
Vår
Høst
Vår
Høst

Adg.
Åpent
Åpent
Åpent
Åpent

Obl.
X
X
X
X

FK

7,5

Høst

Åpent

X

7,5

Vår

Åpent

X

X

7,5
7,5
7,5

Høst
Høst
Høst

Åpent
Åpent
Åpent

X
X
X

X

Adg.
Studierettskrav
Studierettskrav
Studierettskrav
Åpent
Åpent
Åpent
Studierettskrav

Obl.

FK

X

X

Obligatoriske masteremner i geografi

Emne

Tittel

Sp

Und.

GEOG3020

Prosjekt fagformidling

7,5

Høst

GEOG3007

Fagfilosofi, teorier og begreper

7,5

Høst

7,5

Høst

GEOG3005 2)
GEOG3006 2)
GEOG3523 2)

Geografi i praksis – felt og
forskningsdesign
Qualitative Methods
Quantitative Methods
GIS Data Capture and Mapping

7,5
7,5
7,5

GEOG3901

Masteroppgave

30

Høst
Høst
Høst
Høst/
vår

GEOG3008

X
X

X

X
X
X

X
X
X
X
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Valgbare masteremner i geografi
Emne
Tittel
GEOG3030
Natural Resources Management
Discourses of Development and
GEOG3053
Globalization
Samfunnsperspektiv på
GEOG3100
entreprenørskap
Innovation and Regional
GEOG3101
Development
Geography, Health and
GEOG3506 1)
Development
1)
GEOG3513
Fluivale systemer
1)
GEOG3514
Skråningssystemer
Environment, Development and
GEOG3515 1)
Changing Rural Livelihoods
Humanitarianism: Theory and
GEOG3516 1)
Practice
Social Difference, Identity and
GEOG3517 1)
Place
Knowledge Management in a
GEOG3518
Global Economy
1)
GEOG3522
Migration and Development
GEOG3523
GIS Data Capture and Mapping
1)
GEOG3524
Raster Based GIS
Landscape, Planning and
GEOG3525
Management

Sp
7,5

Und.
Høst

Adg.
Åpent

Obl.
X

FK
X

7,5

Høst

Åpent

X

X

7,5

Høst

Åpent

X

X

7,5

Vår

Åpent

X

X

7,5

Vår

X

X

7,5
7,5

Høst 3)
Høst 3)

Åpent
Åpent

X
X

X
X

7,5

Vår

Åpent

X

X

7,5

Høst

Åpent

X

7,5

Vår

Åpent

X

X

7,5

Høst

Åpent

X

X

7,5
7,5
7,5

Vår
Høst
Vår

Åpent
Åpent
Åpent

X
X
X

X
X
X

7,5

Høst

Åpent

X

X

Obl. = Emnet har obligatorisk aktivitet som må være bestått for å få gå opp til eksamen.
FK = Emnet har forkunnskapskrav.
Sjekk emnebeskrivelsen for nærmere informasjon: www.ntnu.no/studier/emner/
Emner med studierettskrav er forbeholdt studenter tatt opp til studieprogrammet.
1)
Undervisning i de valgfrie emnene gis bare dersom det er et tilstrekkelig antall oppmeldte studenter. Oversikt over
hvilke emner som ikke tilbys grunnet mangel på undervisningsressurser vil bli tilgjengelig senest 10. januar i
vårsemesteret og 10. august i høstsemesteret. Du finner oppdatert informasjon her:
www.ntnu.no/geografi/studentinformasjon
2)
Studentene velger ett av metodeemnene GEOG3005, GEOG3006 eller GEOG3523. GEOG3523 er forbeholdt
studenter som skal skrive en masteroppgave innenfor GIS eller naturgeografi.
3)
GEOG3513 og GEOG3514: Emnene gis annethvert år og alternerer med hverandre. Høsten 2016 vil det bli gitt
undervisning i GEOG3514.
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Emner - fagdidaktikk 1
Emnekode
Emnetittel
PPU4620
Fagdidaktikk 1 – biologi
PPU4622
Fagdidaktikk 1 – fysikk
PPU4624
Fagdidaktikk 1 – informatikk
PPU4626
Fagdidaktikk 1 – kjemi
PPU4628
Fagdidaktikk 1 – matematikk
PPU4640
Fagdidaktikk 1 – geografi
PPU4642
Fagdidaktikk 1 – historie
PPU4644
Fagdidaktikk 1 – samfunnskunnskap
PPU4650
Fagdidaktikk 1 – engelsk
PPU4652
Fagdidaktikk 1 – fransk
PPU4654
Fagdidaktikk 1 – norsk
PPU4656
Fagdidaktikk 1 – tysk
PPU4658
Fagdidaktikk 1 – spansk
PPU4680
Fagdidaktikk 1 – idrett
PPU4684
Fagdidaktikk 1 – religion og etikk

Studiepoeng
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

Emner - fagdidaktikk 2
PPU4621
Fagdidaktikk 2 - biologi
PPU4623
Fagdidaktikk 2 - fysikk
PPU4625
Fagdidaktikk 2 - informatikk
PPU4627
Fagdidaktikk 2 - kjemi
PPU4629
Fagdidaktikk 2 - matematikk
PPU4641
Fagdidaktikk 2 - geografi
PPU4643
Fagdidaktikk 2 - historie
PPU4645
Fagdidaktikk 2 - samfunnskunnskap
PPU4651
Fagdidaktikk 2 - engelsk
PPU4653
Fagdidaktikk 2 - fransk
PPU4655
Fagdidaktikk 2 - norsk
PPU4657
Fagdidaktikk 2 - tysk
PPU4659
Fagdidaktikk 2 - spansk
PPU4681
Fagdidaktikk 1 - idrett
PPU4685
Fagdidaktikk 1 - religion og etikk

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

Valg av fag 2
Fag 2 er totalt 60 sp og tilsvarer et årsstudium. 52,5 sp av fag 2 tas i tredje og fjerde semester. De
siste 7,5 studiepoengene er et emne med fleksibel undervisning som tas i femte semester sammen
med profesjonsfaget, praksis og GEOG3020. Fag 2 velges fortrinnsvis fra listen med anbefalte
kollisjonsfrie fag 2 under. Det er mulig å søke til SVT-fakultetet om å få andre fag enn de som er
nevnt nedenfor som fag 2. Søknaden må begrunnes.
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Valg av fag 2 gjøres via utdanningsplanen på Studweb innen 1. juni i 2. semester. Enkelte av
fagene har et begrenset antall plasser hvor det er satt av kvoter for lektorstudenter. Rangering for
opptak til adgangsbegrensede fag/emner gjøres etter NTNUs rangeringsregler fastsatt i NTNUs
opptaksforskrift.
Nedenfor følger godkjente emnegrupper på 60 studiepoeng for anbefalte fag 2. Utfyllende
informasjon om fag 2 fremgår av Studiehåndboka til det fakultetet som eier faget.
Anbefalte fag 2

Fag 2

Anbefalte forkunnskaper og andre viktige
opplysninger

Nordisk
(norsk)

Årsstudium: NORD1102, NORD1104, NORD1106,
NORD1108, NORD2600 og et NORD2000-emne.
Skrivetrening på bokmål og nynorsk inngår i studiet, og
det forventes at studentene behersker begge målformer.
Årsstudium: ENG1000, ENG1001, ENG1101, ENG1201,
ENG1302, ENG1303, ENG1402 og ENG2153.
Det forutsettes kunnskaper og ferdigheter tilsvarende høy
måloppnåelse i engelsk som programfag over to år på
studiespesialisering i videregående skole.
Årsstudium: FRA1001, FRA1100, FRA1102, FRA1103,
FRA1200, FRA1302, FRA1401 og FRA2305.
Anbefalte forkunnskaper i fransk tilsvarende nivå 1 på
studiespesialisering i videregående skole.
Årsstudium: TYSK1003, TYSK1101, TYSK1102,
TYSK1305, TYSK1401, TYSK1402, og TYSK2301.
Anbefalt forkunnskaper i tysk tilsvarende nivå II (Bspråk) fra videregående
Årsstudium: SPRÅK1200, SPA1100, SPA1202,
SPA1104, SPA1201, SPA1301, SPA1401, SPA1402.
Anbefalte forkunnskaper i spansk tilsvarende nivå II (Bspråk) i studiespesialiserende utdanningsprogram.
Emnesamling (adgangsbegrenset). IDRSA1008,
IDRSA1012, IDRSA1010, IDRSA1016, IDRSA1013.
Det er satt av fem plasser internt til lektorstudenter på
kroppsøving og idrett som fag 2.
Årsstudium matematikk:
MA1101, MA1201, MA1301, TMA4140, MA1102,
MA1103, ST1101, og enten MA1202 eller MA2401.
Emnesamlingen i matematikk for lektorutdanning i
realfag er også faglig godkjent som fag 2. Opptak krever
samme forkunnskaper fra videregående skole som for
opptak til årsstudiet i matematikk via Samordna opptak.

Engelsk

Fransk

Tysk

Spansk

Kroppsøving
og idrett
Matematikk

Fag 2-emne
som tas i 5.
semester
NORD2600

Fak.
HF1)

ENG21535)

HF1)

FRA23055)

HF1)

TYSK23015)

HF1)

SPA1201

HF1)

IDRSA1013

SVT2)

MA1301

IME3)
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Andre fag 2 som kan velges i samråd med studieveileder
Fag 2
Anbefalte forkunnskaper og andre viktige
opplysninger

Biologi

Årsstudium: BI1003, BI1001, BI1002 og BI1004.
Forkunnskapskrav til BI1001 er bestått laboratoriekurs i
TMT4115 eller tilsvarende.
Årsstudium: HIST1110, HIST1150, HIST1250,
Historie
EXFAC0015, og HIST2535.
Emnesamling 60 sp: POL1000, POL1001 eller
Statsvitenskap
POL1002, SOS1002, POL1004 og SOS2020.
Emnesamling 60 sp: SOS1000, SOS1001, SOS1002,
Sosiologi
SOS2020 og POL1004.
Religionsvitenskap Årsstudium: RVI1010, RVI1020, RVI1030, RVI1040
og RVI1050
1)

Det humanistiske fakultet

2)

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

3)

Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk

4)

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

5)

ENG2153, TYSK2301, FRA2302 erstatter emnet SPRÅK1200 i årsstudiene.

Fag 2emne som
tas i 5.
semester
BI1004

Fak.

NT4)

HIST2535

HF1)

SOS2020

SVT2)

SOS2020

SVT2)

RVI1010

HF1)

Andre samfunnsfag som undervisningsfag 2

Vi gjør spesielt oppmerksom på at faget samfunnsfag i grunnskolen er likt fordelt mellom geografi,
historie og samfunnskunnskap. Geografi gir automatisk undervisningskompetanse for hele
samfunnsfaget. I videregående utdanning er dette noe annerledes, med geografi og historie som
egne fag. Likevel er det fag med begrenset undervisningstid, noe som kan skape problemer med å
få full stilling. Vi anbefaler derfor ikke i studieplanen at fag 2 velges blant de andre
samfunnsfagene sosiologi, statsvitenskap eller historie.
Psykologi og samfunnsøkonomi kan ikke inngå som undervisningsfag 2 i lektorutdanningene ved
NTNU, da det ikke tilbys fagdidaktikk og praksis i disse fagene.
Biologi som fag 2

Vanligvis er fag 2 på totalt 60 sp. For deg som velger biologi som fag 2 er det viktig å være klar
over at det totale omfanget er på 67,5 sp. Det skyldes at emnet BI1001 har som forkunnskapskrav
TMT4115 Generell kjemi på 7,5 sp., og må tas i tillegg til emnene som inngår i årsstudiesamlingen.
Emnet BI1004 Fysiologi er lagt til 5. semester i utdanningsplanen og er på totalt 15 sp, ikke 7,5
slik de andre fag 2- emnene dette semesteret. Dette vil kreve ekstra arbeidsinnsats i 5. semester
dersom du velger biologi.
Gjennom emnet BI1002 Faunistikk og floristikk må du påregne ekskursjoner i sommermånedene
mellom 4. og 5. semester.
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Både BI1001 og BI1002 er adgangsbegrenset, som betyr at du må melde deg opp til emnene innen
1. desember i Studentweb for å kunne ta disse i 4. semester.
Om profesjonsfaget
Profesjonsfaget består av 60 studiepoeng, fordelt på 30 studiepoeng pedagogikk, 15 studiepoeng
fagdidaktikk i studentens fag 1 og 15 studiepoeng i fagdidaktikk i studentens fag 2.
Profesjonsfaget skal særlig ivareta sammenhengen mellom pedagogikk, fagdidaktikk og
praksisopplæring. I profesjonsfaget inngår også vitenskapsteori og forskningsmetode. Faget
danner den lærerfaglige plattformen i utdanningen, er praktisk rettet, er et verdi- og
dannelsesfag og gir studentene en felles identitet som lærer i skolen. Profesjonsfaget skal bidra
til kunnskap om mangfoldet i elevenes bakgrunn og faglige forutsetninger, og bidra til at
studentene utvikler kompetanse om elevenes utvikling og læring. Profesjonsetiske
perspektiver vil være gjennomgående i faget.
Undervisningsformer og arbeidsformer i profesjonsfaget omfatter forelesninger, seminarer,
praktiske øvelser, veiledning, FoU-prosjekt og veiledet undervisningspraksis. Gjennom de ulike
aktivitetene får studentene erfaring med varierte arbeidsmetoder, læringsarenaer, læremidler og
uttrykks- og vurderingsformer.
Program for lærerutdanning ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse har ansvaret
for profesjonsfaget.
Om praksisopplæringen
Omfanget av praksisopplæringen er på 100 arbeidsdager og er fordelt over de fire første
studieårene. Studentene må ha bestått studieårets praksis for å kunne gå videre i
praksisopplæringen. All praksis må være avsluttet og bestått før avsluttende eksamen i
lektorutdanningen.
Praksisfeltet er en viktig læringsarena, og det legges vekt på å se sammenhenger mellom
erfaringene studenten gjør i praksis og teoretiske perspektiver de møter i studiet. For å realisere
målene i praksisopplæringen, kreves et samspill mellom praksiserfaringer, teori og analyse.
Praksisopplæringen er veiledet, vurdert og variert. All praksis foregår i autentiske
yrkessituasjoner. Det er en progresjon i praksis. Opplæringen starter med gruppebasert
observasjonspraksis i første studieår, og i den siste praksisperioden skal studentene ha en
sammenhengende praksisperiode med særlig fokus på selvstendig opplæringsansvar.
Studentene gjennomfører undervisningspraksisen i sine to fag. Studentene skal ha
praksisopplæring både i grunnskolens ungdomstrinn og i videregående skole. Studenter med
fagbakgrunn fra fellesfagene i videregående skole skal møte elever på ulike studieprogrammer i
løpet av praksisopplæringen. Kurs i skolens indre liv, utvikling av lærerprofil, mikroundervisning
og utviklingssamtaler inngår også i praksisopplæringen.
Program for lærerutdanning ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse har ansvaret
for praksisopplæringen.
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Forkunnskapskrav til profesjonsfagsemnene og praksisemnene
Emnene i profesjonsfaget må tas i den rekkefølgen som er gitt i studieplanen. For å kunne
gjennomføre profesjonsfaget, stilles det i tillegg krav til avlagte studiepoeng (sp) i fag 1 og
fag 2.
Semester

Emne

Knyttet til profesjonsfaget/praksis

3.

PPU4602
Pedagogikk 2

Godkjent for eksamen i PPU4601 Pedagogikk
1

Knyttet til fag 1 og fag 2

Bestått PPU4611 Praksis 1
PPU4612
Praksis 2

Godkjent for eksamen i PPU4601 Pedagogikk
1
Bestått PPU4611 Praksis 1

5.

8.

PPU46XX
Fagdidaktikk
1 i begge fag

Bestått PPU4602 Pedagogikk 2

PPU4613
Praksis 3

Bestått PPU4602 Pedagogikk 2

PPU46XX
Fagdidaktikk
2 i begge fag

Bestått PPU46XX Fagdidaktikk 1 i begge fag

Bestått minimum 60 sp i fag 1

Bestått PPU4613 Praksis 3

Bestått minimum 60 sp i fag 2

PPU4603
Pedagogikk 3

Bestått PPU46XX Fagdidaktikk 1 i begge fag

Bestått minimum 60 sp i fag 1

Bestått PPU4613 Praksis 3

Bestått minimum 60 sp i fag 2

PPU4614
Praksis 4

Bestått PPU46XX Fagdidaktikk 1 i begge fag

Bestått minimum 60 sp i fag 1

Bestått PPU4613 Praksis 3

Bestått minimum 60 sp i fag 2

Bestått PPU4612 Praksis 2

Bestått PPU4612 Praksis 2

Bestått til sammen 90 sp i fag 1
og fag 2, minimum 37,5 sp i
hvert.
Bestått til sammen 90 sp i fag 1
og fag 2, minimum 37,5 sp i
hvert.

Innpassing/godkjenning av PPU4000

For studenter som har avlagt PPU4000 som kull 2013-student høsten 2013 eller våren 2014 gjelder
følgende:


PPU4000 godkjennes som tilsvarende PPU4601 + PPU4611

For alle andre som har avlagt PPU4000 gjelder følgende:


PPU4000 godkjennes som tilsvarende PPU4601

For å få godkjent praksis i henhold til Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 8-13,
må PPU4611 avlegges.
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Overgangsordninger
Det ble opprettet to ny obligatoriske emner i 7. semester studieåret 2015/2016:



GEOG3007 Fagfilosofi, teorier og begreper (7,5 sp)
GEOG3008 Geografi i praksis – felt og forskningsdesign (7,5 sp)

Følgende to obligatoriske emner ble lagt ned:



GEOG3001 Fagfilosofi, teorier og begreper (15 sp)
GEOG3003 Methodology and the Research Process (7,5 sp)

Overgangsordning for lektorstudenter i geografi med opptak høsten 2014 eller tidligere
Mangler emne
Må ta emne
GEOG3003
GEOG3008
GEOG3001
GEOG3007 og ett valgemne på masternivå på 7,5 sp.

GEOG3005/3006/3523 var tidligere valgemner, men er nå obligatorisk i 7. semester. Studentene
skal velge ett av de nevnte metodeemnene. De som ble tatt opp høsten 2014, eller tidligere, og som
allerede har tatt 37,5 sp valgbare masteremner, men ingen av de nevnte metodeemnene, må ikke
ta GEOG3005/3006/3523.
Overgangsordning for profesjonsdelen av 5-årig lektorutdanning, med opptak høsten 2012 eller
tidligere for studieåret 2016/2017

Høsten 2013 ble Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 8–13 innført. Studenter som
startet på 5-årig lektorutdanning høsten 2012 eller tidligere skal imidlertid fullføre
lektorutdanningen med PPU-del etter rammeplan av 2003. For studieåret 2016/2017 betyr det at
studentene følger studieplan og emnebeskrivelser (emner med emnekode PPU47XX) med
tilhørende læringsmål og vurderingsordning for PPU for allmennfag.
PPU47XX-emnene vil etter hvert legges ned. Under følger en oversikt som viser siste mulighet til
å følge undervisning og avlegge eksamen i disse emnene. Studenter som ikke består PPU- delen
av studiet innen de angitte fristene, vil måtte fullføre utdanningen sin i henhold til den nye
rammeplanen. Dette vil kunne medføre at allerede avlagte emner ikke godkjennes og at deler av
utdanningen dermed må tas på nytt.
Emne
PPU4000 Examen
paedagogicum
PPU47XX Pedagogikk,
praksis og fagdidaktikk
del 1
PPU47XX Pedagogikk,
praksis og fagdidaktikk
del 2

Emneinformasjon
Emnet ble undervist sist gang studieåret 2015-2016
Siste mulighet for å avlegge eksamen i emnet: Høsten 2016
Emnet ble undervist siste gang høsten 2015.
Siste mulighet for å avlegge eksamen i emnene: Våren 2017
Siste mulighet for å følge undervisning i emnene: Våren 2017
Siste mulighet for å avlegge eksamen i emnene: Høsten 2018
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Faglig overlapp/studiepoengsreduksjon
Gammelt emne
Nytt emne
GEOG1510
GEOG1516
GEOG1510
GEOG1517
GEOG1000
GEOG6000
GEOG1002
SFEL2000
GEOG1002
GEOG1007
GEOG1005
GEOG1506
GEOG1006
GEOG2010
GEOG3519
GEOG2009
GEOG1507
GEOG2001
GEOG1508
GEOG2002
GEOG1511
GEOG2008
GEOG1512
GEOG2003
GEOG1513
GEOG2004
GEOG1516
GEOG2005
GEOG1517
GEOG2006
GEOG3050
GEOG3504
GEOG3510
GEOG3521
GEOG3510
GEOG3520
GEOG3510
GEOG3519
GEOG3003
GEOG3002
GEOG3005
GEOG3002
GEOG3005
GEOG3052
GEOG3005
AFR3002
GEOG3005
AFR3005
GEOG3005
GEOG3004
GEOG3006
GEOG3002
GEOG3006
GEOG3052
GEOG3006
GEOG3004
SFEL2000
SFEL1000
GEOG3006
AFR3002
GEOG3006
AFR3005
GEOG3520
GEOG3524
GEOG3007
GEOG3001
GEOG3505
GEOG3525
GEOG2010
GEOG2011

Studiepoengsoverlapp
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5studiepoeng
7,5studiepoeng
7,5studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
6 studiepoeng
3 studiepoeng
6 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
7,5 studiepoeng
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FEMÅRIG LEKTORUTDANNING I SAMFUNNSFAG
Med endringer vedtatt av FUL senest 07.04.2015.

Kort om studieprogrammet
Femårig lektorutdanning i samfunnsfag er et studium der profesjonsfag (pedagogikk, praksis og
fagdidaktikk) er integrert i et masterstudium. Studentene følger mye av bachelor- og masterstudiet
i sosiologi eller statsvitenskap, og får i tillegg en lærerutdanning.
Utdanningen skal gi en fagspesifikk kompetanse i sosiologi og statsvitenskap gjennom en allsidig
skolering i fagenes ulike tilnærmingsmåter, teorier, metoder og emner. Sammen med en
fagdidaktisk skolering kvalifiserer dette for undervisning i samfunnsfag fra 8. årstrinn i
grunnskolen til og med videregående skole (13. trinn). I tillegg velger studentene i løpet av studiet
fag 2 på 60 studiepoeng. Samtidig som utdanningen gir lærerkompetanse, gir den også en mer
generell kompetanse til å bruke sosiologiske og statsvitenskapelige analysemåter til å forstå og
løse praktiske samfunnsproblemer.
Sosiologi

Sosiologi er studiet av mønstrene og prosessene i samfunnslivet. Dette fagområdet ser på hvordan
mennesker påvirker hverandre, og hvordan de former de små og store fellesskapene de tilhører.
Fordypningen i sosiologi gir en spesifikk kompetanse knyttet til å studere den enkeltes situasjon
og utvikling under ulike sosiale vilkår og forholdene innenfor og mellom grupper, organisasjoner,
institusjoner og samfunn.
Statsvitenskap

Statsvitenskap er studiet av politisk virksomhet i og mellom samfunn. Faget har fokus på de
politiske institusjonenes rolle på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå og på enkeltpersoner og
gruppers politiske adferd. Fordypningen i statsvitenskap gir en spesifikk kompetanse knyttet til
utformingen, innholdet i og konsekvensene av vedtak som fattes av styringsorganene i samfunnet
i Norge og andre land samt konflikt og samarbeid i verdenssamfunnet.
Integrasjon og sammenheng i studiet

NTNUs lektorprogrammer kombinerer sterk faglighet med god profesjonskompetanse. I studiet
integreres fagkunnskap med profesjonsrettede arbeidsformer. I emner hvor det er naturlig å arbeide
med fagstoffet i grupper (for eksempel gruppetimer, seminar eller workshop) skal det etableres
egne læringsarenaer for studentene på lektorprogrammet. Studentene skal ha mulighet til å arbeide
med fagstoffet på en profesjonsrelevant måte og drøfte faglige erfaringer og formidlingsformer
med hverandre.
Studieprogrammet er et samarbeid mellom Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Program for
lærerutdanning (PLU) og de fakulteter/enheter som tilbyr fag 2. Studiet administreres av Fakultet
for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, med Institutt for sosiologi og statsvitenskap som
ansvarlig enhet. Emnene i sosiologi og statsvitenskap gis av Institutt for sosiologi og
statsvitenskap, mens profesjonsfaget (pedagogikk, fagdidaktikk, praksis), gis av Program for
lærerutdanning.
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Yrkesmuligheter

Med femårig lektorutdanning i samfunnsfag kan man arbeide som lektor i skolen. Man er
kvalifisert som lærer fra 8. klasse til og med videregående skole. Studiet kvalifiserer også til andre
yrker hvor det kreves høy pedagogisk kompetanse og god formidlingsevne. Med femårig
lektorutdanning har man også faglig kompetanse til å søke opptak til forskerutdanning (Ph.d.), som
i sin tur gir mulighet for forsknings- og undervisningsstillinger ved universitet og høyskoler.
I grunnskolen kvalifiserer femårig lektorutdanning til å undervise i samfunnsfag fra 8.-10. årstrinn.
Avhengig av hvilket fag som velges som fag 2, kvalifiserer utdanningen også til å undervise i andre
fag i grunnskolen.
I videregående skole kvalifiserer utdanningen til å undervise i fellesfaget samfunnsfag. Dette faget
undervises i alle utdanningsprogram i videregående skole (både studiespesialiserende og
yrkesfaglige). Videre kvalifiserer utdanningen til å undervise i følgende programfag som i
videregående skole undervises i Vg2 og Vg3 i Programområde for samfunnsfag og økonomi:


Politikk og menneskerettigheter



Sosiologi og sosialantropologi



Sosialkunnskap

Som lærer skal du også ha innsikt i elevens oppvekstmiljø og livssituasjon og kunne tilpasse
opplæringen til den enkelte elev. Du må også kunne samarbeide med foreldre/foresatte, bedrifter,
etater, foreninger og andre som kan bidra til et godt og allsidig lærings- og oppvekstmiljø.
Utdanningen gir deg også den kompetansen.
Samtidig som utdanningen gir lærerkompetanse, kvalifiserer den også blant annet til planleggingsog utredningsoppgaver innenfor offentlig forvaltning og privat næringsliv, formidlings- og
informasjonsoppgaver i ulike informasjonsorganer, arbeid i interesseorganisasjoner og
ledelsesoppgaver.
Opptakskrav
Femårig lektorutdanning i samfunnsfag er et grunnstudium som du kan søke opptak til direkte fra
videregående skole. Opptakskravet er generell studiekompetanse. Det er krav om minimum 35
skolepoeng og et gjennomsnitt på minimum karakteren 3.0 i norsk (393 timer) og 4.0 i matematikk
(224 timer). Karakterkravet 4.0 i matematikk gjelder fra og med opptak til studieåret 2016-2017.
Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller
R2.
I forbindelse med opptak må studentene legge fram politiattest, jf. kap. 6 i Forskrift om opptak til
høyere utdanning.
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Læringsmål
En kandidat fra NTNUs lektorutdanning skal være kjent for sin faglige styrke og integritet, sitt
bidrag til elevenes kunnskapsutvikling og personlige vekst samt sin evne til nytenkning og
utvikling av faginnhold, læringsmiljø og læringsmetoder.
En lektor fra NTNU skal medvirke til elevens dannelse som aktiv deltaker i et demokratisk
samfunn.
En student som har fullført femårig lektorutdanning i samfunnsfag forventes å ha oppnådd
følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap

Etter endt utdanning har kandidaten


avansert kunnskap innenfor valgte fag og spesialisert innsikt i et profesjonsrelevant
fagområde



omfattende kunnskap om sentrale trekk ved ulike sosiale institusjoner (ved fordypning i
sosiologi)



omfattende kunnskap om sentrale trekk ved politiske systemer (ved fordypning i
statsvitenskap)



inngående kunnskap om vitenskapelige problemstillinger, forskningsteorier og metoder i
faglige, pedagogiske og fagdidaktiske spørsmål



bred forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet



inngående kunnskap om relevant forskningslitteratur og gjeldende lov- og planverk, og
kunne anvende denne på nye områder som er relevant for profesjonsutøvelsen



kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og kulturelle
kontekster

Ferdigheter

Etter endt utdanning kan kandidaten
 utvikle forskbare problemstillinger med utgangspunkt i faglitteraturen og aktuelle temaer


bruke samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder til å forstå, kritisk vurdere, og håndtere
praktiske samfunnsproblemer



utføre selvstendig vitenskapelig planleggings-, utrednings- og forskningsarbeid i både
privat og offentlig sektor



formidle vitenskapelig kunnskap i en akademisk og populærvitenskapelig form



anvende forsknings- og erfaringsbasert kunnskap til å planlegge og lede undervisning
som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser på selvstendig og faglig grunnlag

SIDE 278 – FEMÅRIG LEKTORUTDANNING I SAMFUNNSFAG



bruke varierte arbeidsmetoder, relevante metoder fra forskning og faglig utviklingsarbeid
til å differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape
motiverende og inkluderende læringsmiljø



beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi
læringsfremmende tilbakemeldinger, og bidra til at elevene kan reflektere over egen
læring og egen faglig utvikling

Generell kompetanse

Etter endt utdanning kan kandidaten
 bidra til innovasjonsprosesser og nytenkning og gjennomføre profesjonsrettet faglig
utviklingsarbeid


formidle og kommunisere faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen på et
faglig avansert nivå



opptre profesjonelt og kritisk reflektere over og analysere faglige, profesjonsetiske og
utdanningspolitiske spørsmål og problemstillinger



med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både
kollegers og skolens faglige og organisatoriske utvikling



bygge relasjoner til elever og foresatt, og samarbeide med aktører som er relevante for
skoleverket
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Studiets oppbygging og struktur
Den femårige lektorutdanningen i samfunnsfag utgjør til sammen 300 studiepoeng, og består av:
Del av studiet
Obligatoriske fagemner (felles for
begge studieretninger)
Fag 2
Emner i profesjonsfaget (pedagogikk,
fagdidaktikk og praksis)
Studieretningsemner for studenter
som velger studieretning sosiologi
Studieretningsemner for studenter
som velger studieretning
statsvitenskap
Masteroppgave i studieretningsfag
Fellesemner

Sum

Studie- Emner
poeng
67,5
POL1000 (Ex.fac.), SOS1001, SOS1002,
SAM1020, SOS3005
60
Vanligvis et årsstudium med emner på
1000-nivå.
60
PPU46XX-emner (inkl. PPU4601
Pedagogikk 1 som er perspektivemne)
75
SOS2000, SOS2900, SOS3001, ett emne i
rekken SOS2006-SOS2010, SOS3007 og
tre emner i rekken SOS3601-SOS3608
75
Ett av emnene POL1001 og POL1002,
POL2900, POL3001, POL3006 og to
emner i rekken POL3502-POL3518
30
POL3901 eller SOS3901
7,5
EXPH0003 Filosofi og vitenskapsteori
(Merk at også PPU4601 Pedagogikk 1 og
POL1000 Ex.fac. er fellesemner)
300

Studiet gir undervisningskompetanse i to fag. Ett av disse to må være sosiologi eller statsvitenskap,
som man spesialiserer seg i helt til masternivå. Valg av fag 2 er friere, og utgjør 60 studiepoeng
av graden (tilsvarende et årsstudium).
Profesjonsfaget utgjør 60 studiepoeng inkludert 100 dager veiledet praksis. Alle praksisplasser er
i eller nær Trondheim, og all praksis organiseres av Program for lærerutdanning (PLU).
Fra 6. semester velger studentene enten studieretning statsvitenskap eller studieretning sosiologi.
Avhengig av hvilken studieretning som velges, avsluttes utdanningen med en masteroppgave på
30 studiepoeng i enten sosiologi eller statsvitenskap. Anbefalt studieløp for studieretning
statsvitenskap:
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Modell av anbefalt studieløp for lektorutdanning i samfunnsfag, studieretning statsvitenskap

År
5

4

3

2

1

Sem
10
(vår)
9
(høst)
8
(vår)
7
(høst)
6
(vår)
5
(høst)
4
(vår)
3
(høst)
2
(vår)
1
(høst)

7,5 sp

7,5 sp

7,5 sp

7,5 sp

Praksis

PPU46145)

POL3901 Masteroppgave
To emner i rekken POL3502-POL3522
PPU4603

PPU4645

PPU46XX1)
[fag 2]

POL3001

POL3006

SOS3005

POL1001 eller POL1002
PPU4644

POL2900 Bacheloroppgave

PPU46XX1)
[fag 2]

Fag 21)

SAM1020

PPU46134)

Fag 21)
Fag 21)

PPU4602
SOS1001
PPU4601

EXPH0003

PPU46123)

SOS1002
POL1000

PPU46112)

1)

Emnekode avhenger av hvilket fag man har som fag 2

2)

PPU4611. 10 dager. Observasjonspraksis og gruppepraksis.

3)

PPU4612. 15 dager. Observasjons- og «skyggelærer»-praksis, deltagelse i klasserommet. Gruppe- og parpraksis

4)

PPU4613. 35 dager undervisningspraksis. Likt fordelt på fag 1 og fag 2. Par- og individuell praksis

5)

PPU4614. 40 dager undervisningspraksis. Likt fordelt på fag 1 og fag 2. Individuell praksis.
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Modell av anbefalt studieløp for lektorutdanning i samfunnsfag, studieretning sosiologi

År

Sem

7,5 sp

7,5 sp

10
(vår)

5

4

3

2

1

7,5 sp

SOS3007

Ett emne i
rekken
SOS3601SOS3608

8
(vår)

PPU4603

PPU4645

SOS3001

Ett emne i
rekken
SOS3601SOS3608

6
(vår)
5
(høst)
4
(vår)
3
(høst)
2
(vår)
1
(høst)

Praksis

SOS3901 Masteroppgave

9
(høst)

7
(høst)

7,5 sp

SOS2000

PPU4644

Ett emne i
rekken
SOS2006SOS2010
PPU46XX1)
[fag 2]

Ett emne i
rekken
SOS3601SOS3608
PPU46XX1)
[fag 2]

PPU46145)

SOS3005
Kvantitative
metoder

SOS2900 Bacheloroppgave
Fag 21)

SAM1020

PPU46134)

Fag 21)
Fag 21)

PPU4602
SOS1001
PPU4601

EXPH0003

PPU46123)
SOS1002
POL1000

PPU46112)

1)

Emnekode avhenger av hvilket fag man har som fag 2.

2)

PPU4611. 10 dager. Observasjonspraksis og gruppepraksis.

3)

PPU4612. 15 dager. Observasjons- og «skyggelærer»-praksis, deltagelse i klasserommet. Gruppe- og parpraksis

4)

PPU4613. 35 dager undervisningspraksis. Likt fordelt på fag 1 og fag 2. Par- og individuell praksis

5)

PPU4614. 40 dager undervisningspraksis. Likt fordelt på fag 1 og fag 2. Individuell praksis.

Studenter som tar studieretning sosiologi bør gjennomføre SOS2900 Bacheloroppgave, SOS2000
og ett av emnene i serien SOS2006-SOS2009 i samme semester. Undervisningen er lagt opp slik
at det er sammenheng mellom emnene. Studenter som planlegger en annen progresjon, bør først
snakke med en studieveileder ved fakultetet eller ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap.
Progresjon

Det stilles krav til progresjon for å få gjennomføre alle delene av profesjonsfaget, jf. nasjonal
rammeplan for lektorutdanning. Tidligere semesters praksis og profesjonsemner må være fullført
og bestått før man kan ta neste profesjonsemne og praksis. I tillegg kreves det til sammen 90 sp i
fag 1 og fag 2, fordelt slik at det ikke er mindre enn 37,5 sp i noen av dem, for å ta profesjonsfag
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og praksis i 5. semester. For å ta profesjonsfag og praksis i 8. semester kreves det 60 sp i både fag
1 og fag 2. Se tabell over forkunnskapskrav bakerst i kapitlet.
Oppgaveskriving

Oppgaver levert til vurdering innenfor fagene sosiologi og statsvitenskap, både på bachelor- og
masternivå, skal, i tillegg til faglig innhold, tilfredsstille spesifikke krav til vitenskapelig form.
Oppgavens vitenskapelige form inngår i kriteriene for vurdering av oppgaver på alle nivåer.
Det er ikke tillatt å reprodusere semesteroppgaver eller andre skriftlige arbeider andre har
skrevet. Det er heller ikke tillatt å reprodusere eller foreta lette omarbeidelser av semesteroppgaver
som en selv tidligere har levert inn. Ved fusk / forsøk på fusk risikerer en annullering av vurdering,
samt utestenging fra NTNU og andre norske universiteter i inntil ett år.
Profesjonsrelevant masteroppgave

Studentene skal i 10. semester skrive masteroppgave i enten sosiologi eller statsvitenskap.
Masteroppgaven skal bidra til å gjøre studenten til en bedre lærer. Masteroppgaven kan være både
disiplinfaglig og/eller fagdidaktisk rettet. Studenten skal selv beskrive profesjonsrelevansen.
Hver student skal skrive under en masteroppgaveavtale som blant annet regulerer veiledningsforholdet. Masteroppgaveavtalen skal være levert og signert innen 10. januar i det 10. semesteret
av studiet.
Innpassing til studiet

Innpassing av emner/fag gjøres i henhold til universitets- og høgskoleloven. Siden femårig
lektorutdanning er et helhetlig profesjonsstudium og det er begrenset antall praksisplasser, er man
imidlertid ikke garantert å få tilsvarende reduksjon i lengden på studiet. Det betyr at den totale
studietiden kan bli fem år, på tross av at man har fått faglig fritak for emner/fag som er fullført før
opptak.
Utvekslingsopphold

Det er mulig å ta et utenlandsopphold i ett eller to semester, etter avtale med institutt og fakultet.
Det anbefales at utvekslingen gjennomføres i løpet av 9. semester i utdanningen. Et anbefalt
universitet for delstudier i utlandet er Newcastle University, Storbritannia.
For et begrenset antall studenter kan det etter nærmere søknad være mulig å gjennomføre praksis
gjennom Program for lærerutdannings utvekslingsavtaler.
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Emneoversikt
Obligatoriske emner i samfunnsfag på bachelornivå

Emnekode
POL1000
SOS1001
SOS1002
SAM1020

Tittel
Innføring i statsvitenskap:
Internasjonal og komparativ
politikk
Samfunnsendring og
samfunnsstruktur
Samfunnsvitenskapelig
forskningsmetode

Sp

Medborgerutdanning

Studieretningsemner i sosiologi
Kode
Tittel
SOS2006
Arbeid og organisasjon
SOS2009
Medier og samfunn
Sosial ulikhet, familie og
SOS2010
velferd
SOS2000
Teorier og modeller i sosiologi
SOS2900
Bacheloroppgave i sosiologi
SOS3001
Sosiologisk teori

Und.

Adg.

Obl. FK

15

Høst

Åpent

X

15

Vår

Åpent

X

15

Høst/
vår

Åpent

X

7,5

Høst

Studierettskrav

X

Sp
7,5
7,5

Und.
Vår
Vår

Adg.
Åpent
Åpent

7,5

Vår

Åpent

X

7,5
15
15

Vår
Vår
Høst

Åpent
Åpent
Åpent

X
X
X

X
X
X

7,5
15
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

Høst
Høst
Høst
Høst
Høst
Høst
Høst
Høst

Åpent
Åpent
Åpent
Åpent
Åpent
Åpent
Åpent
Åpent

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

7,5

Høst

Åpent

X

X

SOS36082)

Kvantitative metoder
Kvalitative forskningsmetoder
Fengselets sosiologi
Etnisitet, migrasjon og religion
Helse- og velferdspolitikk
Bygdesosiologi
Kultursosiologi
Sosiale medier
Internasjonale perspektiver på
arbeidsliv, velferdsstat og
familie
Sosial ulikhet i helse

7,5

X

Masteroppgave i sosiologi

30

Åpent
Studierettskrav

X

SOS3901

Høst
Høst/
vår

X

X

SOS3005
SOS3007
SOS36012)
SOS36022)
SOS36032)
SOS36042)
SOS36052)
SOS36062)
SOS36072)

Obl. FK
X
X
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Studieretningsemner i statsvitenskap
Kode
Tittel
Innføring i statsvitenskap:
POL1001
Politisk teori og politisk adferd
Innføring i statsvitenskap:
POL1002
Offentlig politikk og
administrasjon
Bacheloroppgave i
POL2900
statsvitenskap
POL3001
Demokratiteori
SOS3005
Kvantitative metoder
Kvalitative forskningsmetoder i
POL3006
statsvitenskap
2)
POL3502
Årsaker til krig
2)
POL3503
Internasjonal politisk økonomi
2)
POL3507
Policy-analyse
2)
POL3508
Utenrikspolitikk
Medier, opinion og politisk
POL3509 2)
adferd
Østeuropeiske systemer etter
POL3510 2)
1740
De katolske og protestantiske
POL3511 2)
kirker i verdenspolitikken
Sovjetunionen og Russland
POL3512 2)
siden 1917
2)
POL3513
Politisk økonomi - Governance
Komparativ og internasjonal
POL3515 2)
politikk i Japan og Øst-Asia
Den europeiske union – rural
POL3516 2)
og regional politisk økonomi
POL3521
Stormakters vekst og fall
Petroleumsforvaltning: Den
POL3522 2)
norske modellen

POL3901

Masteroppgave i statsvitenskap

Sp

Und.

Adg.

Obl. FK

15

Vår

Åpent

X

15

Vår

Åpent

X

15

Vår

Åpent

X

X

15
7,5

Høst
Høst

X
X

X
X

7,5

Høst

X

X

15
15
15
15

Høst
Høst
Høst
Høst

Åpent
Åpent
Studierettsk
rav
Åpent
Åpent
Åpent
Åpent

X
X
X
X

X
X
X
X

15

Høst

Åpent

X

X

15

Høst

Åpent

X

X

15

Høst 3)

Åpent

X

X

15

Høst

Åpent

X

X

15

Høst

Åpent

X

X

15

Høst3)

Åpent

X

X

15

Høst

Åpent

X

X

15

Høst3)

Åpent

X

X

15

Høst

Åpent

X

X

30

Høst/
vår

Studierettskrav

X

X

Obl. = Emnet har obligatorisk aktivitet som må være bestått for å få gå opp til eksamen.
FK = Emnet har forkunnskapskrav.
Sjekk emnebeskrivelsen for nærmere informasjon: www.ntnu.no/studier/emner/
Adg = Emner med studierettskrav er forbeholdt studenter med opptak til lektorprogrammet.
2)

Spesialemnene gis normalt en gang hvert studieår, men tilbudet avhenger av ressurssituasjonen på instituttet.
Dersom det melder seg 6 eller færre studenter til et planlagt emne i serien SOS3601-SOS3608, POL3502-POL3522
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de to første undervisningsukene, blir undervisningen gitt som et veiledet lesekurs. Eksamen vil bare bli avholdt i de
semestre det undervises i de enkelte emner.
3)

Emnet undervises ikke i studieåret 2016/2017

Fellesemner og emner fra profesjonsfaget (pedagogikk, fagdidaktikk og praksis)

Emnekode
EXPH0003

Tittel
Filosofi og vitenskapsteori
(ex.phil.)

Sp

Und.

7,5

Høst

PPU4601

Pedagogikk 1 (perspektivemne)

7,5

Høst

PPU4602

Pedagogikk 2

7,5

Høst

PPU4603

Pedagogikk 3

7,5

Vår

PPU4611

Praksis 1

0

Høst

PPU4612

Praksis 2

0

Høst

PPU4613

Praksis 3

0

Høst

PPU4614

Praksis 4

0

Vår

PPU4644

Fagdidaktikk 1
samfunnskunnskap

7,5

Høst

PPU4645

Fagdidaktikk 2
samfunnskunnskap

7,5

Vår

PPU46XX

Fagdidaktikk 1 [fag 2]

7,5

Høst

PPU46XX

Fagdidaktikk 2 [fag 2]

7,5

Vår

Emner - fagdidaktikk 1
Emnekode
Emnetittel
PPU4620
Fagdidaktikk 1 – biologi
PPU4622
Fagdidaktikk 1 – fysikk
PPU4624
Fagdidaktikk 1 – informatikk
PPU4626
Fagdidaktikk 1 – kjemi
PPU4628
Fagdidaktikk 1 – matematikk
PPU4640
Fagdidaktikk 1 – geografi
PPU4642
Fagdidaktikk 1 – historie
PPU4644
Fagdidaktikk 1 – samfunnskunnskap
PPU4650
Fagdidaktikk 1 – engelsk

Adg.
Studierettskrav
Studierettskrav
Studierettskrav
Studierettskrav
Studierettskrav
Studierettskrav
Studierettskrav
Studierettskrav
Studierettskrav
Studierettskrav
Studierettskrav
Studierettskrav

Obl. FK
X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Studiepoeng
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
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PPU4652
PPU4654
PPU4656
PPU4658
PPU4680
PPU4684

Fagdidaktikk 1 – fransk
Fagdidaktikk 1 – norsk
Fagdidaktikk 1 – tysk
Fagdidaktikk 1 – spansk
Fagdidaktikk 1 – idrett
Fagdidaktikk 1 – religion og etikk

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

Emner - fagdidaktikk 2
PPU4621
Fagdidaktikk 2 - biologi
PPU4623
Fagdidaktikk 2 - fysikk
PPU4625
Fagdidaktikk 2 - informatikk
PPU4627
Fagdidaktikk 2 - kjemi
PPU4629
Fagdidaktikk 2 - matematikk
PPU4641
Fagdidaktikk 2 - geografi
PPU4643
Fagdidaktikk 2 - historie
PPU4645
Fagdidaktikk 2 - samfunnskunnskap
PPU4651
Fagdidaktikk 2 - engelsk
PPU4653
Fagdidaktikk 2 - fransk
PPU4655
Fagdidaktikk 2 - norsk
PPU4657
Fagdidaktikk 2 - tysk
PPU4659
Fagdidaktikk 2 - spansk
PPU4681
Fagdidaktikk 2 - idrett
PPU4685
Fagdidaktikk 2 - religion og etikk

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

Valg av fag 2 – anbefalte fag
Fag 2 er totalt 60 sp og tilsvarer et årsstudium. 52,5 sp av fag 2 tas i tredje og fjerde semester. De
siste 7,5 studiepoengene er et emne med fleksibel undervisning som tas i femte semester sammen
med profesjonsfaget, praksis og SAM1020. Fag 2 velges fortrinnsvis fra listen med anbefalte fag
2 under. Det er mulig å søke til SVT-fakultetet om å få andre fag enn de som er nevnt nedenfor
som fag 2. Søknaden må begrunnes.
Valg av fag 2 gjøres via utdanningsplanen på Studweb innen 1. juni i 2. semester. Enkelte av
fagene har et begrenset antall plasser hvor det er satt av kvoter for lektorstudenter. Rangering for
opptak til adgangsbegrensede fag/emner gjøres etter NTNUs rangeringsregler fastsatt i NTNUs
opptaksforskrift.
Nedenfor følger godkjente emnegrupper på 60 studiepoeng for anbefalte fag 2. Utfyllende
informasjon om fag 2 fremgår av Studiehåndboka til det fakultetet som eier faget.
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Anbefalte fag 2
Fag 2

Nordisk
(norsk)

Engelsk

Spansk

Tysk

Fransk

Kroppsøving
og idrett
Matematikk

Anbefalte forkunnskaper og andre viktige
opplysninger
Årsstudium: NORD1102, NORD1104, NORD1106,
NORD1108, NORD2600 og et NORD2000-emne.
Skrivetrening på bokmål og nynorsk inngår i
studiet, og det forventes at studentene behersker
begge målformer.
Årsstudium: ENG1000, ENG1001, ENG1101,
ENG1201, ENG1302, ENG1303, ENG1402 og
ENG2153.
Det forutsettes kunnskaper og ferdigheter
tilsvarende høy måloppnåelse i engelsk som
programfag over to år på studiespesialisering i
videregående skole.
Årsstudium: SPRÅK1200, SPA1100, SPA1202,
SPA1104, SPA1201, SPA1301, SPA1401, SPA1402.
Anbefalte forkunnskaper i spansk tilsvarende nivå II (Bspråk) i studiespesialiserende utdanningsprogram.
Årsstudium: TYSK1003, TYSK1101, TYSK1102,
TYSK1305, TYSK1401, TYSK1402, og TYSK2301.
Anbefalt forkunnskaper i tysk tilsvarende nivå II (Bspråk) fra videregående.
Årsstudium: FRA1001, FRA1100, FRA1102, FRA1103,
FRA1200, FRA1302, FRA1401 og FRA2305.
Anbefalte forkunnskaper i fransk tilsvarende nivå 1 på
studiespesialisering i videregående skole.
Emnesamling (adgangsbegrenset). IDRSA1008,
IDRSA1012, IDRSA1010, IDRSA1013, IDRSA1016
Det er satt av fem plasser internt til lektorstudenter på
emnesamlingen i kroppsøving og idrett som fag 2.
Årsstudium matematikk: MA1101, MA1201, MA1301,
TMA4140, MA1102, MA1103, ST1101, og enten
MA1202 eller MA2401. Emnesamlingen i matematikk
for lektorutdanning i realfag er også faglig godkjent som
fag 2.
Opptak krever samme forkunnskaper fra videregående
skole som for opptak til årsstudiet i matematikk via
Samordna opptak.

Fag 2-emne
som tas i 5.
semester
NORD2600

Fak.
HF1)

ENG2153

HF1)

SPA1201

HF1)

TYSK2301

HF1)

FRA2305

HF1)

IDRSA1013

SVT2)

MA1301

IME3)
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Andre fag 2 som kan velges i samråd med studieveileder
Fag 2
Anbefalte forkunnskaper og andre viktige
opplysninger

Historie
Geografi
Religionsvitenskap

Årsstudium: HIST1110, HIST1150, HIST1250,
EXFAC0015, og HIST2535.
Årsstudium: GEOG1000, GEOG1001, GEOG1003,
GEOG1004, GEOG1005, GEOG1007
Årsstudium: RVI1010, RVI1020 RVI1030, RVI1040 og
RVI1050.

1)

Det humanistiske fakultet

2)

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

3)

Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk

Fag 2-emne
som tas i 5.
semester
HIST2535

Fak.
HF1)

GEOG1003

SVT2)

RVI1010

HF1)

Andre samfunnsfag som fag 2

Vi gjør spesielt oppmerksom på at faget samfunnsfag i grunnskolen er likt fordelt mellom historie,
geografi og samfunnskunnskap. Den femårige lektorutdanningen i samfunnsfag faller inn under
samfunnskunnskap, og gir automatisk undervisningskompetanse for hele samfunnsfaget. Vi
anbefaler derfor ikke at fag 2 velges blant de to andre samfunnsfagene geografi og historie.
I videregående utdanning er dette noe annerledes, med historie og geografi som egne fag. Likevel
er det fag med begrenset undervisningstid, noe som kan skape problemer med tanke på å få full
stilling i skolen. Det anbefales at studenter velger et fag med flere undervisningstimer i skolen som
fag 2.
Om profesjonsfaget
Profesjonsfaget består av 60 studiepoeng, fordelt på 30 studiepoeng pedagogikk, 15 studiepoeng
fagdidaktikk i studentens fag 1 og 15 studiepoeng i fagdidaktikk i studentens fag 2.
Profesjonsfaget skal særlig ivareta sammenhengen mellom pedagogikk, fagdidaktikk og
praksisopplæring. I profesjonsfaget inngår også vitenskapsteori og forskningsmetode. Faget
danner den lærerfaglige plattformen i utdanningen, er praktisk rettet, er et verdi- og dannelsesfag
og gir studentene en felles identitet som lærer i skolen. Profesjonsfaget skal bidra til kunnskap om
mangfoldet i elevenes bakgrunn og faglige forutsetninger, og bidra til at studentene utvikler
kompetanse om elevenes utvikling og læring. Profesjonsetiske perspektiver vil være
gjennomgående i faget.
Undervisningsformer og arbeidsformer i profesjonsfaget omfatter forelesninger, seminarer,
praktiske øvelser, veiledning, FoU-prosjekt og veiledet undervisningspraksis. Gjennom de ulike
aktivitetene får studentene erfaring med varierte arbeidsmetoder, læringsarenaer, læremidler og
uttrykks- og vurderingsformer.
Program for lærerutdanning ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse har ansvaret
for profesjonsfaget.
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Om praksisopplæringen
Omfanget av praksisopplæringen er på 100 arbeidsdager og er fordelt over de fire første
studieårene. Studentene må ha bestått studieårets praksis for å kunne gå videre i
praksisopplæringen. All praksis må være avsluttet og bestått før avsluttende eksamen i
lektorutdanningen.
Praksisfeltet er en viktig læringsarena, og det legges vekt på å se sammenhenger mellom
erfaringene studenten gjør i praksis og teoretiske perspektiver de møter i studiet. For å realisere
målene i praksisopplæringen, kreves et samspill mellom praksiserfaringer, teori og analyse.
Praksisopplæringen er veiledet, vurdert og variert. All praksis foregår i autentiske yrkessituasjoner.
Det er en progresjon i praksis. Opplæringen starter med gruppebasert observasjonspraksis i første
studieår, og i den siste praksisperioden skal studentene ha en sammenhengende praksisperiode
med særlig fokus på selvstendig opplæringsansvar.
Studentene gjennomfører undervisningspraksisen i sine to fag. Studentene skal ha
praksisopplæring både i grunnskolens ungdomstrinn og i videregående skole. Studenter med
fagbakgrunn fra fellesfagene i videregående skole skal møte elever på ulike studieprogrammer i
løpet av praksisopplæringen. Kurs i skolens indre liv, utvikling av lærerprofil, mikroundervisning
og utviklingssamtaler inngår også i praksisopplæringen.
Program for lærerutdanning ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse har ansvaret
for praksisopplæringen.
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Forkunnskapskrav til profesjonsfagsemnene og praksisemnene
Emnene i profesjonsfaget må tas i den rekkefølgen som er gitt i studieplanen. For å kunne
gjennomføre profesjonsfaget, stilles det i tillegg krav til avlagte studiepoeng (sp) i fag 1 og fag 2.
Semester

Emne

Knyttet til profesjonsfaget/praksis

3.

PPU4602 Pedagogikk 2

Godkjent for eksamen i PPU4601
Pedagogikk 1

Knyttet til fag 1 og fag 2

Bestått PPU4611 Praksis 1
PPU4612 Praksis 2

Godkjent for eksamen i PPU4601
Pedagogikk 1
Bestått PPU4611 Praksis 1

5.

PPU46XX Fagdidaktikk
1 i begge fag

Bestått PPU4602 Pedagogikk 2

PPU4613 Praksis 3

Bestått PPU4602 Pedagogikk 2

Bestått PPU4612 Praksis 2

Bestått PPU4612 Praksis 2
8.

PPU46XX Fagdidaktikk
2 i begge fag

Bestått PPU46XX Fagdidaktikk 1 i
begge fag

Bestått til sammen 90 sp i fag 1
og fag 2, minimum 37,5 sp i
hvert.
Bestått til sammen 90 sp i fag 1
og fag 2, minimum 37,5 sp i
hvert.
Bestått minimum 60 sp i fag 1
Bestått minimum 60 sp i fag 2

Bestått PPU4613 Praksis 3
PPU4603 Pedagogikk 3

Bestått PPU46XX Fagdidaktikk 1 i
begge fag

Bestått minimum 60 sp i fag 1
Bestått minimum 60 sp i fag 2

Bestått PPU4613 Praksis 3
PPU4614 Praksis 4

Bestått PPU46XX Fagdidaktikk 1 i
begge fag

Bestått minimum 60 sp i fag 1
Bestått minimum 60 sp i fag 2

Bestått PPU4613 Praksis 3

Innpassing/godkjenning av PPU4000
For studenter som har avlagt PPU4000 som kull 2013-student høsten 2013 eller våren 2014 gjelder
følgende:


PPU4000 godkjennes som tilsvarende PPU4601 + PPU4611

For alle andre som har avlagt PPU4000 gjelder følgende:


PPU4000 godkjennes som tilsvarende PPU4601

For å få godkjent praksis i henhold til Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 8-13,
må PPU4611 avlegges.
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Overgangsordning for 5-årig lektorutdanning med opptak høsten 2012 eller tidligere for
studieåret 2016–2017
Høsten 2013 ble Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 8–13 innført. Studenter som
startet på 5-årig lektorutdanning høsten 2012 eller tidligere skal imidlertid fullføre
lektorutdanningen med PPU-del etter rammeplan av 2003. For studieåret 2016–/2017 betyr det at
studentene følger studieplan og emnebeskrivelser (emner med emnekode PPU47XX) med
tilhørende læringsmål og vurderingsordning for PPU for allmennfag.
PPU47-emnene vil etter hvert legges ned. Under følger en oversikt som viser siste mulighet til å
følge undervisning og avlegge eksamen i disse emnene. Studenter som ikke består PPU-delen av
studiet innen de angitte fristene, vil måtte fullføre utdanningen sin i henhold til den nye
rammeplanen. Dette vil kunne medføre at allerede avlagte emner ikke godkjennes og at deler av
utdanningen dermed må tas på nytt.
Emne
PPU4000 Examen
paedagogicum
PPU47XX Pedagogikk,
praksis og fagdidaktikk
del 1
PPU47XX Pedagogikk,
praksis og fagdidaktikk
del 2

Emneinformasjon
Emnet ble undervist sist gang studieåret 2015-2016
Siste mulighet for å avlegge eksamen i emnet: Høsten 2016
Emnet ble undervist siste gang høsten 2015.
Siste mulighet for å avlegge eksamen i emnene: Våren 2017
Siste mulighet for å følge undervisning i emnene: Våren 2017
Siste mulighet for å avlegge eksamen i emnene: Høsten 2018

For studenter tatt opp høsten 2010 eller tidligere

Emnet SOS1020 Praktisk forskningsmetode (7,5 sp) ble lagt ned fra og med studieåret 2011/2012.
Studenter som ikke har tatt SOS1020 tidligere, skal ta SAM1020 (7,5 sp) som erstatning.
Studieretning statsvitenskap

Studenter som allerede har tatt et emne i rekken POL2003-POL2011 (bachelorprosjekt i
statsvitenskap) kan bruke dette emnet som erstatning for POL2900 Bacheloroppgave i
statsvitenskap.
Studieretning sosiologi

Fra og med studieåret 2011/2012 ble emnene SOS2003-SOS2005 lagt ned. Studenter som er tatt
opp før høsten 2011 og som mangler et valgfritt emne på 15 studiepoeng innenfor studieretning
sosiologi, kan enten velge å ta SOS1006 Mediesosiologi (15 sp), eller SOS2000 og et emne i
rekken SOS2006-SOS2009, eller to emner i rekken POL2013-POL2017.
Fra og med studieåret 2011/2012 endret SOS2001 Bacheloroppgave i sosiologi emnekode til
SO2900. Studenter som tidligere har avlagt SOS2001 får dette godkjent.
Ta kontakt med Institutt for sosiologi og statsvitenskap hvis du er usikker på hvilke emner du har
eller mangler for å oppfylle kravet til din studieretning.
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Faglig overlapp/studiepoengsreduksjon
Nytt emne
Gammelt emne
SAM1020 v.2
SAM1020 v.1
POL3518
SOS3506

Studiepoengsoverlapp
7,5
15
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FEMÅRIG LEKTORUTDANNING I KROPPSØVING OG IDRETTSFAG
Vedtatt av Styret ved NTNU 01.10.2014, med endringer vedtatt av FUL senest 07.04.2015.

Kort om studieprogrammet
Femårig lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag er et studium der profesjonsfag (pedagogikk,
praksis og fagdidaktikk) er integrert i et masterstudium. Studentene følger mye av bachelor- og
masterstudiet i idrettsvitenskap, og får i tillegg en lærerutdanning.
Utdanningen skal gi en fagspesifikk kompetanse i idrettsvitenskap gjennom en allsidig skolering i
fagets ulike tilnærmingsmåter, teorier, metoder og emner. Sammen med en fagdidaktisk skolering
kvalifiserer dette for undervisning i kroppsøving og idrettsfag fra 8. årstrinn i grunnskolen til og
med videregående skole (13. trinn). I tillegg velger studentene i løpet av studiet fag 2 på 60
studiepoeng. Samtidig som utdanningen gir lærerkompetanse, gir den og en mer generell
kompetanse til å bruke idrettsvitenskapelige analysemåter som tilnærming til idrettsfaglige
problemstillinger.
Idrettsvitenskap er et tverrvitenskapelig studium med forankring i teoretiske og metodiske
tilnærminger til idrett i kombinasjon med en praksistilnærming. Fordypningen i idrettsvitenskap
legger vekt på samfunnsvitenskapelige problemstillinger på individ-, gruppe-, og samfunnsnivå.
Kandidatene får innsikt i forhold ved den moderne idrettens organisering, regulering og grad av
kommersialisering. Studiet gir og grunnleggende kunnskaper om fysisk aktivitet, idrettslige
ferdigheter, treningslære, organisering og ledelse av treningsgrupper, og motivasjon til
kroppsøving, fysisk aktivitet og idrett. Utdanningen sikter mot at kandidatene skal kunne trekke
linjer mellom idrettsvitenskap og skolefagene kroppsøving og idrettsfag.
Integrasjon og sammenheng i studiet

NTNU’s lektorprogrammer kombinerer sterk faglighet med god profesjonskompetanse. Ved
NTNU skal det være god integrasjon langs to akser – mellom fag og fagdidaktikk, og mellom
pedagogikk og praksis. I studiet integreres fagkunnskap med profesjonsrettede arbeidsformer. I
emner hvor det er naturlig å arbeide med fagstoffet i grupper (for eksempel gruppetimer, seminar
eller workshop) skal det etableres egne læringsarenaer for studentene på lektorprogrammet.
Studentene skal ha mulighet til å arbeide med fagstoffet på en profesjonsrelevant måte og drøfte
faglige erfaringer og formidlingsformer med hverandre.
Studieprogrammet er et samarbeid mellom Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Program for
lærerutdanning (PLU) og de fakulteter/enheter som tilbyr fag 2. Studiet administreres av Fakultet
for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, med Institutt for sosiologi og statsvitenskap som
ansvarlig enhet. Emnene i idrettsvitenskap gis av Institutt for sosiologi og statsvitenskap, mens
profesjonsfaget (pedagogikk, fagdidaktikk, praksis) gis av Program for lærerutdanning.
Yrkesmuligheter

Med femårig lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag kan man arbeide som lektor i skolen.
Man er kvalifisert som lærer fra 8. klasse til og med videregående skole. Studiet kvalifiserer også
til andre yrker hvor det kreves høy pedagogisk kompetanse og god formidlingsevne. Med femårig
lektorutdanning har man også faglig kompetanse til å søke opptak til forskerutdanning (Ph.d.), som
i sin tur gir mulighet for forsknings- og undervisningsstillinger ved universitet og høyskoler.
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I grunnskolen kvalifiserer femårig lektorutdanning til å undervise i kroppsøving fra 8.-10. årstrinn.
Avhengig av hvilket fag som velges som fag 2, kvalifiserer utdanningen også til å undervise i andre
fag i grunnskolen.
I videregående skole kvalifiserer utdanningen til å undervise i fellesfaget kroppsøving. Dette faget
undervises i alle utdanningsprogram i videregående skole (både studiespesialiserende og
yrkesfaglige). Videre kvalifiserer utdanningen til å undervise i programfaget Idrettsfag som i
videregående skole undervises i Vg2 og Vg3 i Programområde for Idrettsfag.
Som lærer skal du også ha innsikt i elevens oppvekstmiljø og livssituasjon og kunne tilpasse
opplæringen til den enkelte elev. Du må også kunne samarbeide med foreldre/foresatte, bedrifter,
etater, foreninger og andre som kan bidra til et godt og allsidig lærings- og oppvekstmiljø.
Utdanningen gir deg også den kompetansen.
Samtidig som utdanningen gir lærerkompetanse, kvalifiserer den også blant annet til planleggingsog utredningsoppgaver innenfor offentlig forvaltning og privat næringsliv, formidlings- og
informasjonsoppgaver i ulike informasjonsorganer, arbeid i interesseorganisasjoner og
ledelsesoppgaver.
Opptakskrav
Femårig lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag er et grunnstudium som du kan søke opptak
til direkte fra videregående skole. Opptakskravet er generell studiekompetanse. Det er krav om
minimum 35 skolepoeng og et gjennomsnitt på minimum karakteren 3.0 i norsk (393 timer) og 4.0
i matematikk (224 timer). Karakterkravet 4.0 i matematikk gjelder fra og med opptak til studieåret
2016-2017. Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har ett av følgende programfag: S1,
S2, R1 eller R2.
I forbindelse med opptak må studentene legge fram politiattest, jf. kap. 6 i Forskrift om opptak til
høyere utdanning.
Læringsmål
En kandidat fra NTNUs lektorutdanning skal være kjent for sin faglige styrke og integritet, sitt
bidrag til elevenes kunnskapsutvikling og personlige vekst samt sin evne til nytenkning og
utvikling av faginnhold, læringsmiljø og læringsmetoder.
En lektor fra NTNU skal medvirke til elevens dannelse som aktiv deltaker i et demokratisk
samfunn.
En student som har fullført femårig lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag forventes å ha
oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskaper
 ha avansert kunnskap innenfor valgte fag og spesialisert innsikt i et profesjonsrelevant
fagområde



ha omfattende kunnskap om sentrale trekk ved ulike trekk ved idretten, dens historie,
egenart og plass i samfunnet, samt sentrale teorier og fagretninger innen idrettsvitenskap.



ha inngående kunnskap om vitenskapelige problemstillinger, forskningsteorier og
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metoder i faglige, pedagogiske og fagdidaktiske spørsmål


ha bred forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet



ha inngående kunnskap om relevant forskningslitteratur og gjeldende lov- og planverk,
og kan anvende denne på nye områder som er relevant for profesjonsutøvelsen



ha kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og
kulturelle kontekster

Ferdigheter
 utvikle forskbare problemstillinger med utgangspunkt i faglitteraturen og aktuelle temaer



bruke samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder til å forstå, kritisk vurdere, og håndtere
praktiske problemer



utføre selvstendig vitenskapelig planleggings-, utrednings- og forskningsarbeid i både
privat og offentlig sektor



formidle vitenskapelig kunnskap i en akademisk og populærvitenskapelig form



anvende forsknings- og erfaringsbasert kunnskap til å planlegge og lede undervisning
som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser



på selvstendig og faglig grunnlag bruke varierte arbeidsmetoder, relevante metoder fra
forskning og faglig utviklingsarbeid til å differensiere og tilpasse opplæring i samsvar
med gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø



beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi
læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen
læring og egen faglig utvikling

Generell kompetanse
 kunne bidra til innovasjonsprosesser og nytenkning og gjennomføre profesjonsrettet
faglig utviklingsarbeid



kunne formidle og kommunisere faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen
på et faglig avansert nivå



kunne opptre profesjonelt og kritisk reflektere over og analysere faglige, profesjonsetiske
og utdanningspolitiske spørsmål og problemstillinger



kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både
kollegers og skolens faglige og organisatoriske utvikling



kan bygge relasjoner til elever og foresatt, og samarbeide med aktører som er relevante
for skoleverket
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Studiets oppbygging og struktur
Den femårige lektorutdanningen i samfunnsfag utgjør til sammen 300 studiepoeng, og består av:
Del av studiet
Obligatoriske fagemner

Studiepoeng
142,5

Fag 2
Emner i profesjonsfaget
(pedagogikk,
fagdidaktikk og praksis)
Masteroppgave
Fellesemner

60
60

30
7,5

Sum

300

Emner
IDRSA1012, IDRSA1013, IDRSA1010, IDRSA1015,
IDRSA1016, IDRSA2003, IDRSA2004 IDRSA2901,
IDR3025, IDR3032, IDR3033, IDR3039 og IDR3034
eller IDR3035
Vanligvis et årsstudium med emner på 1000-nivå.
PPU46XX-emner (inkl. PPU4601 Pedagogikk 1 som
er perspektivemne)
IDR3921
EXPH0003 Filosofi og vitenskapsteori
(Merk at også PPU4601 Pedagogikk 1 og IDRSA1012
Ex.fac. er fellesemner)

Studiet gir undervisningskompetanse i to fag. Ett av disse to må være idrettsvitenskap, som man
spesialiserer seg i helt til masternivå. Valg av fag 2 er friere, og utgjør 60 studiepoeng av graden
(tilsvarende et årsstudium).
Profesjonsfaget utgjør 60 studiepoeng inkludert 100 dager veiledet praksis. Alle praksisplasser er
i eller nær Trondheim, og all praksis organiseres av Program for lærerutdanning (PLU).
Det er i løpet av studiet mulig å spesialisere seg mot kroppsøving eller idrettsfag. For de som
ønsker å spesialisere seg mot idrettsfag anbefales det at en har erfaring fra idrett på høyt nivå
og/eller idrettsfag.
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Modell av anbefalt studieløp for lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag

År Sem.
5

10.
(vår)
9.
(høst)
8.
(vår)

7,5 sp

7,5 sp

7,5 sp

3

IDR3025
PPU4681

IDR3032

PPU46XX 1)
[fag 2]

PPU4603

2

1

IDR3039

IDRSA2003

IDRSA2004

5.
(høst)

PPU4680

PPU46XX 1)
[fag 2]

1.
(høst)

PPU46145)

IDR3034
eller
IDR3035
IDRSA2901
Bacheloroppgave

IDR3033

6.
(vår)

4.
(vår)
3.
(høst)
2.
(vår)

Praksis

IDR3921 Masteroppgave

4
7.
(høst)

7,5 sp

Fag 2 1)

IDRSA1015

PPU46134)

PPU4602

PPU46123)

Fag 2 1)
Fag 2 1)
IDRSA1016
PPU4601

EXPH0003

IDRSA1010
IDRSA1012
(Ex.fac.)

IDRSA1013

PPU46112)

1) Emnekode avhenger av hvilket fag man har som fag 2.
2) PPU4611. 10 dager. Observasjonspraksis og gruppepraksis.
3) PPU4612. 15 dager. Observasjons- og «skyggelærer»-praksis, deltagelse i klasserommet. Gruppe- og
parpraksis
4) PPU4613. 35 dager undervisningspraksis. Likt fordelt på fag 1 og fag 2. Par- og individuell praksis
5) PPU4614. 40 dager undervisningspraksis. Likt fordelt på fag 1 og fag 2. Individuell praksis.
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Progresjon

Det stilles krav til progresjon for å få gjennomføre alle delene av profesjonsfaget, jf. nasjonal
rammeplan for lektorutdanning. Tidligere semesters praksis og profesjonsemner må være fullført
og bestått før man kan ta neste profesjonsemne og praksis. I tillegg kreves det til sammen 90 sp i
fag 1 og fag 2, fordelt slik at det ikke er mindre enn 37,5 sp i noen av dem, for å ta profesjonsfag
og praksis i 5. semester. For å ta profesjonsfag og praksis i 8. semester kreves det 60 sp i både fag
1 og fag 2. Se tabell over forkunnskapskrav bakerst i kapitlet.
Oppgaveskriving

Oppgaver levert til vurdering innenfor idrettsvitenskap, både på bachelor- og masternivå, skal, i
tillegg til faglig innhold, tilfredsstille spesifikke krav til vitenskapelig form. Oppgavens
vitenskapelige form inngår i kriteriene for vurdering av oppgaver på alle nivåer.
Det er ikke tillatt å reprodusere semesteroppgaver eller andre skriftlige arbeider andre har
skrevet. Det er heller ikke tillatt å reprodusere eller foreta lette omarbeidelser av semesteroppgaver
som en selv tidligere har levert inn. Ved fusk / forsøk på fusk risikerer en annullering av vurdering,
samt utestenging fra NTNU og andre norske universiteter i inntil ett år.
Profesjonsrelevant masteroppgave

Studentene skal i 10. semester skrive masteroppgave i idrettsvitenskap. Masteroppgaven skal bidra
til å gjøre studenten til en bedre lærer. Masteroppgaven kan være både disiplinfaglig og/eller
fagdidaktisk rettet. Studenten skal selv beskrive profesjonsrelevansen.
Hver student skal skrive under en masteroppgaveavtale som blant annet regulerer
veiledningsforholdet. Masteroppgaveavtalen skal være levert og signert innen 10. januar i det 10.
semesteret av studiet.
Innpassing til studiet

Innpassing av emner/fag gjøres i henhold til universitets- og høgskoleloven. Siden femårig
lektorutdanning er et helhetlig profesjonsstudium og det er begrenset antall praksisplasser, er man
imidlertid ikke garantert å få tilsvarende reduksjon i lengden på studiet. Det betyr at den totale
studietiden kan bli fem år, på tross av at man har fått faglig fritak for emner/fag som er fullført før
opptak.
Utvekslingsopphold

Det er mulig å ta et utenlandsopphold i ett eller to semester, etter avtale med institutt og fakultet.
Det anbefales at utvekslingen gjennomføres i løpet av 9. semester i utdanningen.
For et begrenset antall studenter kan det etter nærmere søknad være mulig å gjennomføre praksis
gjennom Program for lærerutdannings utvekslingsavtaler.
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Emneoversikt
Obligatoriske emner i kroppsøving og idrettsfag

Emnekode
IDRSA1012
IDRSA1013
IDRSA1010
IDRSA1015
IDRSA1016
IDRSA2003
IDRSA2004
IDRSA2901
IDR3025
IDR3032
IDR3033
IDR3034
IDR3035
IDR3039
IDR3921

Tittel
Trening og helse i kroppsøving
og idrett (inkl. Ex.fac.)
Utforming og evaluering i
kroppsøving og idrett
Kroppsøving og idrett
Treningslære; prestasjon og
helse
Forskningsmetode i
kroppsøving og idrettsfag
Idrett, organisasjon og ledelse
Trenerroller
Bacheloroppgave for
kroppsøving og idrettsfag
Idrettsvitenskap-spesialisering
Individuell og kollektiv
ferdighetsutvikling
Kvalitative og kvantitative
forskningsmetoder i
idrettsvitenskap
Motivasjon i idrett og
kroppsøving
Idrett, modernitet og
modernisering
Idrett, kroppsøving og trening i
organisasjonsperspektiv
Masteroppgave i
idrettsvitenskap

Sp

Und.

7,5

Høst

7,5

Høst

15

Vår

7,5

Høst 1)

15

Vår

7,5
7,5

Vår
Vår

15

Vår 1)

15

Høst

15

Høst 1)

15

Høst

7,5

Høst

7,5

Høst

7,5

Høst 1)

30

Vår

Adg.
Adgangsbegrenset
Adgangsbegrenset
Adgangsbegrenset
Studierettskrav
Adgangsbegrenset
Åpent
Åpent
Studierettskrav
Studierettskrav
Studierettskrav
Åpent
Åpent
Åpent
Studierettskrav
Studierettskrav

Fellesemner og emner fra profesjonsfaget (pedagogikk, fagdidaktikk og praksis)
Emnekode
Tittel
Sp
Und.
Adg.
Filosofi og vitenskapsteori
StudieEXPH0003
7,5
Høst
(ex.phil)
rettskrav
StudiePPU4601
Pedagogikk 1 (perspektivemne) 7,5
Høst
rettskrav
StudiePPU4602
Pedagogikk 2
7,5
Høst
rettskrav

Obl. FK
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Obl. FK
X
X
X

X
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Emnekode

Tittel

Sp

Und.

PPU4603

Pedagogikk 3

7,5

Vår

PPU4611

Praksis 1

0

Høst

PPU4612

Praksis 2

0

Høst

PPU4613

Praksis 3

0

Høst

PPU4614

Praksis 4

0

Vår

PPU4680

Fagdidaktikk 1 Idrett

7,5

Høst

PPU4681

Fagdidaktikk 2 Idrett

7,5

Vår

PPU46XX

Fagdidaktikk 1 [fag 2]

7,5

Høst

PPU46XX

Fagdidaktikk 2 [fag 2]

7,5

Vår

Adg.
Studierettskrav
Studierettskrav
Studierettskrav
Studierettskrav
Studierettskrav
Studierettskrav
Studierettskrav
Studierettskrav
Studierettskrav

Obl. FK
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Obl. = Emnet har obligatorisk aktivitet som må være bestått for å få gå opp til eksamen.
FK = Emnet har forkunnskapskrav.
Sjekk emnebeskrivelsen for nærmere informasjon: www.ntnu.no/studier/emner/
Emner med studierettskrav er forbeholdt studenter med opptak til lektorprogrammet.
1)

Emnet undervises ikke studieåret 2016/2017.

Emner - fagdidaktikk 1
Emnekode
Emnetittel
PPU4620
Fagdidaktikk 1 – biologi
PPU4622
Fagdidaktikk 1 – fysikk
PPU4624
Fagdidaktikk 1 – informatikk
PPU4626
Fagdidaktikk 1 – kjemi
PPU4628
Fagdidaktikk 1 – matematikk
PPU4640
Fagdidaktikk 1 – geografi
PPU4642
Fagdidaktikk 1 – historie
PPU4644
Fagdidaktikk 1 – samfunnskunnskap
PPU4650
Fagdidaktikk 1 – engelsk
PPU4652
Fagdidaktikk 1 – fransk
PPU4654
Fagdidaktikk 1 – norsk
PPU4656
Fagdidaktikk 1 – tysk
PPU4658
Fagdidaktikk 1 – spansk

X

Studiepoeng
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
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PPU4680
PPU4684

Fagdidaktikk 1 – idrett
Fagdidaktikk 1 – religion og etikk

Emner - fagdidaktikk 2
PPU4621
Fagdidaktikk 2 - biologi
PPU4623
Fagdidaktikk 2 - fysikk
PPU4625
Fagdidaktikk 2 - informatikk
PPU4627
Fagdidaktikk 2 - kjemi
PPU4629
Fagdidaktikk 2 - matematikk
PPU4641
Fagdidaktikk 2 - geografi
PPU4643
Fagdidaktikk 2 - historie
PPU4645
Fagdidaktikk 2 - samfunnskunnskap
PPU4651
Fagdidaktikk 2 - engelsk
PPU4653
Fagdidaktikk 2 - fransk
PPU4655
Fagdidaktikk 2 - norsk
PPU4657
Fagdidaktikk 2 - tysk
PPU4659
Fagdidaktikk 2 - spansk
PPU4681
Fagdidaktikk 2 - idrett
PPU4685
Fagdidaktikk 2 - religion og etikk

7,5
7,5

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

Valg av fag 2 – anbefalte fag
Fag 2 er totalt 60 sp og tilsvarer et årsstudium. 52,5 sp av fag 2 tas i tredje og fjerde semester. De
siste 7,5 studiepoengene er et emne med fleksibel undervisning som tas i femte semester sammen
med profesjonsfaget, praksis og IDRSA1015. Fag 2 velges fortrinnsvis fra listen med anbefalte
fag 2 under. Det er mulig å søke til SVT-fakultetet om å få andre fag enn de som er nevnt nedenfor
som fag 2. Søknaden må begrunnes.
Valg av fag 2 gjøres via utdanningsplanen på Studweb innen 1. juni i 2. semester. Enkelte av
fagene har et begrenset antall plasser hvor det er satt av kvoter for lektorstudenter. Rangering for
opptak til adgangsbegrensede fag/emner gjøres etter NTNUs rangeringsregler fastsatt i NTNUs
opptaksforskrift.
Nedenfor følger godkjente emnegrupper på 60 studiepoeng for anbefalte fag 2. Utfyllende
informasjon om fag 2 fremgår av Studiehåndboka til det fakultetet som eier faget.
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Anbefalte fag 2
Fag 2

Nordisk
(norsk)

Engelsk

Spansk

Tysk

Fransk

Samfunnsfag

Matematikk

Anbefalte forkunnskaper og andre viktige
opplysninger
Årsstudium: NORD1102, NORD1104, NORD1106,
NORD1108, NORD2600 og et NORD2000-emne.
Skrivetrening på bokmål og nynorsk inngår i studiet,
og det forventes at studentene behersker begge
målformer.
Årsstudium: ENG1000, ENG1001, ENG1101,
ENG1201, ENG1302, ENG1303, ENG1402 og
ENG2153.
Det forutsettes kunnskaper og ferdigheter tilsvarende
høy måloppnåelse i engelsk som programfag over to
år på studiespesialisering i videregående skole.
Årsstudium: SPRÅK1200, SPA1100, SPA1202,
SPA1104,SPA1201, SPA1301, SPA1401, SPA1402.
Anbefalte forkunnskaper i spansk tilsvarende nivå II
(B-språk) i studiespesialiserende utdanningsprogram.
Årsstudium: TYSK1003, TYSK1101, TYSK1102,
TYSK1305, TYSK1401, TYSK1402, og TYSK2301.
Anbefalt forkunnskaper i tysk tilsvarende nivå II (Bspråk) fra videregående.
Årsstudium: FRA1001, FRA1100, FRA1102,
FRA1103, FRA1200, FRA1302, FRA1401 og
FRA2305.
Anbefalte forkunnskaper i fransk tilsvarende nivå 1
på studiespesialisering i videregående skole.
Statsvitenskap: POL1000, POL1001/POL1002,
SOS1002, POL1004 og SOS2020.
Sosiologi: SOS1016, SOS1001, SOS1002, POL1004
og SOS2020.
Årsstudium matematikk:
MA1101, MA1201, MA1301, TMA4140, MA1102,
MA1103, ST1101, og enten MA1202 eller MA2401.
Emnesamlingen i matematikk for lektorutdanning i
realfag er også faglig godkjent som fag 2. Opptak
krever samme forkunnskaper fra videregående skole
som for opptak til årsstudiet i matematikk via
Samordna opptak.

Fag 2-emne Fak.
som tas i 5.
semester
NORD2600 HF1)

ENG2153

HF1)

SPA1201

HF1)

TYSK2301

HF1)

FRA2305

HF1)

SOS2020

SVT2)

MA1301

IME3)
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Andre fag 2 som kan velges i samråd med studieveileder
Fag 2
Anbefalte forkunnskaper og andre viktige
opplysninger

Biologi

Religionsvitenskap
Historie
Geografi

Årsstudium: BI1003, BI1001, BI1002 og
BI1004. Forkunnskapskrav til BI1001 er
bestått laboratoriekurs i TMT4115 eller
tilsvarende.
Årsstudium: RVI1010, RVI1020, RVI1030,
RVI1040 og RVI1050.
Årsstudium: HIST1110, HIST1150,
HIST1250, EXFAC0015, og HIST2535.
Årsstudium: GEOG1000, GEOG1001,
GEOG1003, GEOG1004, GEOG1005,
GEOG1007

1)

Det humanistiske fakultet

2)

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

3)

Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk

4)

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Fag 2-emne
som tas i 5.
semester
BI1004

Fak.
NT 4)

RVI1010

HF1)

HIST2535

HF1)

GEOG1003

SVT2)

Biologi som fag 2

Vanligvis er fag 2 på totalt 60 sp. For deg som velger biologi som fag 2 er det viktig å være klar
over at det totale omfanget er på 67,5 sp. Det skyldes at emnet BI1001 har som forkunnskapskrav
TMT4115 Generell kjemi på 7,5 sp, som må tas i tillegg til emnene som inngår i
årsstudiesamlingen.
BI1004 Fysiologi, som er lagt til 5. semester i utdanningsplanen, er på totalt 15 sp, ikke 7,5 slik
som de andre fag 2-emnene dette semesteret. Dette vil kreve ekstra arbeidsinnsats i 5. semester
dersom du velger biologi.
Gjennom emnet BI1002 Faunistikk og floristikk må du påregne ekskursjoner i sommermånedene
mellom 4. og 5. semester.
Både BI1001 og BI1002 er adgangsbegrenset, som betyr at du må melde deg opp til emnene innen
1. desember i Studentweb for å kunne ta disse i 4. semester.
Om profesjonsfaget
Profesjonsfaget består av 60 studiepoeng, fordelt på 30 studiepoeng pedagogikk, 15 studiepoeng
fagdidaktikk i studentens fag 1 og 15 studiepoeng i fagdidaktikk i studentens fag 2.
Profesjonsfaget skal særlig ivareta sammenhengen mellom pedagogikk, fagdidaktikk og
praksisopplæring. I profesjonsfaget inngår også vitenskapsteori og forskningsmetode. Faget
danner den lærerfaglige plattformen i utdanningen, er praktisk rettet, er et verdi- og dannelsesfag
og gir studentene en felles identitet som lærer i skolen. Profesjonsfaget skal bidra til kunnskap om
mangfoldet i elevenes bakgrunn og faglige forutsetninger, og bidra til at studentene utvikler
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kompetanse om elevenes utvikling og læring. Profesjonsetiske perspektiver vil være
gjennomgående i faget.
Undervisningsformer og arbeidsformer i profesjonsfaget omfatter forelesninger, seminarer,
praktiske øvelser, veiledning, FoU-prosjekt og veiledet undervisningspraksis. Gjennom de ulike
aktivitetene får studentene erfaring med varierte arbeidsmetoder, læringsarenaer, læremidler og
uttrykks- og vurderingsformer.
Program for lærerutdanning ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse har ansvaret
for profesjonsfaget.
Om praksisopplæringen
Omfanget av praksisopplæringen er på 100 arbeidsdager og er fordelt over de fire første
studieårene. Studentene må ha bestått studieårets praksis for å kunne gå videre i
praksisopplæringen. All praksis må være avsluttet og bestått før avsluttende eksamen i
lektorutdanningen.
Praksisfeltet er en viktig læringsarena, og det legges vekt på å se sammenhenger mellom
erfaringene studenten gjør i praksis og teoretiske perspektiver de møter i studiet. For å realisere
målene i praksisopplæringen, kreves et samspill mellom praksiserfaringer, teori og analyse.
Praksisopplæringen er veiledet, vurdert og variert. All praksis foregår i autentiske yrkessituasjoner.
Det er en progresjon i praksis. Opplæringen starter med gruppebasert observasjonspraksis i første
studieår, og i den siste praksisperioden skal studentene ha en sammenhengende praksisperiode
med særlig fokus på selvstendig opplæringsansvar.
Studentene gjennomfører undervisningspraksisen i sine to fag. Studentene skal ha
praksisopplæring både i grunnskolens ungdomstrinn og i videregående skole. Studenter med
fagbakgrunn fra fellesfagene i videregående skole skal møte elever på ulike studieprogrammer i
løpet av praksisopplæringen. Kurs i skolens indre liv, utvikling av lærerprofil, mikroundervisning
og utviklingssamtaler inngår også i praksisopplæringen.
Program for lærerutdanning ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse har ansvaret
for praksisopplæringen.
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Forkunnskapskrav til profesjonsfagsemnene og praksisemnene
Emnene i profesjonsfaget må tas i den rekkefølgen som er gitt i studieplanen. For å kunne
gjennomføre profesjonsfaget, stilles det i tillegg krav til avlagte studiepoeng (sp) i fag 1 og fag 2.
Semester

Emne

Knyttet til profesjonsfaget/praksis

3.

PPU4602 Pedagogikk 2

Godkjent for eksamen i PPU4601
Pedagogikk 1

Knyttet til fag 1 og fag 2

Bestått PPU4611 Praksis 1
PPU4612 Praksis 2

Godkjent for eksamen i PPU4601
Pedagogikk 1
Bestått PPU4611 Praksis 1

5.

PPU46XX Fagdidaktikk
1 i begge fag

Bestått PPU4602 Pedagogikk 2

PPU4613 Praksis 3

Bestått PPU4602 Pedagogikk 2

Bestått PPU4612 Praksis 2

Bestått PPU4612 Praksis 2
8.

PPU46XX Fagdidaktikk
2 i begge fag

Bestått PPU46XX Fagdidaktikk 1 i
begge fag

Bestått til sammen 90 sp i fag 1 og
fag 2, minimum 37,5 sp i hvert.
Bestått til sammen 90 sp i fag 1 og
fag 2, minimum 37,5 sp i hvert.
Bestått minimum 60 sp i fag 1
Bestått minimum 60 sp i fag 2

Bestått PPU4613 Praksis 3
PPU4603 Pedagogikk 3

Bestått PPU46XX Fagdidaktikk 1 i
begge fag

Bestått minimum 60 sp i fag 1
Bestått minimum 60 sp i fag 2

Bestått PPU4613 Praksis 3
PPU4614 Praksis 4

Bestått PPU46XX Fagdidaktikk 1 i
begge fag

Bestått minimum 60 sp i fag 1
Bestått minimum 60 sp i fag 2

Bestått PPU4613 Praksis 3

Innpassing/godkjenning av PPU4000
For studenter som har avlagt PPU4000 som kull 2013-student høsten 2013 eller våren 2014 gjelder
følgende:
 PPU4000 godkjennes som tilsvarende PPU4601 + PPU4611
For alle andre som har avlagt PPU4000 gjelder følgende:
 PPU4000 godkjennes som tilsvarende PPU4601


For å få godkjent praksis i henhold til Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for
trinn 8-13, må PPU4611 avlegges.

Overgangsordning
IDRSA1002 Idrettssosiologi (15 sp) inngår ikke lenger i studieplan for lektorprogrammet i
kroppsøving og idrettsfag fom. 2016-2017. De som tok IDRSA1002 våren 2016, skal følge
gammel plan og ta IDRSA1016 i sitt 6. semester.
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PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR ALLMENNFAG
Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 19.02.2016

Studietilbud
NTNU har følgende lærerutdanningstilbud innen praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for
allmennfag:

1)



praktisk-pedagogisk utdanning på heltid (PPU)



praktisk-pedagogisk utdanning på deltid (FPPU-A)



praktisk-pedagogisk utdanning som del av femårig lektorutdanning (5LU)1)

Dette punktet gjelder bare studenter tatt opp høsten 2012 eller tidligere.

Kort om praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag
Studieplanen for praktisk-pedagogisk utdanning og forskrift om rammeplan for praktiskpedagogisk utdanning (2015) utgjør til sammen det forpliktende grunnlaget for den praktiskpedagogiske utdanningen ved NTNU.
Studieplanen består av en generell del som omhandler det praktisk-pedagogiske studiet som helhet,
samt emnebeskrivelser for de enkelte emnene som inngår i studiet.
Program for lærerutdanning ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse har ansvaret
for den praktisk-pedagogiske utdanningen ved NTNU.
Praktisk-pedagogisk utdanning er en profesjonsutdanning som består av teoretiske fag og veiledet
praksisopplæring. Den praktisk-pedagogiske utdanningen skal være profesjonsrettet og basert på
forsknings- og utviklingsarbeid og erfaringsbasert kunnskap. Utdanningen skal ha høy faglig
kvalitet og skape helhet og sammenheng mellom fagstudier, pedagogikk, fagdidaktikk og
praksisopplæringen. Denne studieplanen er bygd opp omkring disse prinsippene.
Visjon

Det viktigste målet med den praktisk-pedagogiske utdanningen er å utdanne lærere som kan
fremme elevenes faglige og sosiale læring og utvikling. Program for lærerutdanning utdanner
lærere som kan analysere og forbedre egen praksis og bidra til utvikling av skolen som en
inkluderende institusjon for læring og dannelse i et demokratisk og flerkulturelt samfunn.
Yrkesmuligheter

Sammen med studentens fagstudier kvalifiserer den praktisk-pedagogiske utdanningen for
undervisning på trinn 5–13. Norge vil i de kommende årene mangle et stort antall lærere, noe som
gjør lærere til en etterspurt arbeidskraft.
Andre yrkesmuligheter kan være pedagogisk arbeid innenfor kulturskole, voksenopplæring og
rådgiving. I tillegg har lærere en type kompetanse som gjør dem attraktive også til stillinger i privat
næringsliv og i offentlig sektor.
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Studiets innhold og arbeidsmåter

At den praktisk-pedagogiske utdanningen skal være profesjonsrettet og basert på forsknings- og
utviklingsarbeid og erfaringsbasert kunnskap har betydning for studiets arbeidsmåter.
Utdanningen etterstreber helhet og sammenheng mellom fagstudier, pedagogikk, fagdidaktikk og
praksisopplæringen, og enkeltdelene må ses i forhold til hverandre. Praksisfeltet er en viktig
læringsarena, og det legges vekt på å se sammenhenger mellom erfaringene studenten gjør i praksis
og teorien som inngår i studiet. Undervisningen er forskningsbasert og utviklingsorientert.
Studiet kjennetegnes av nært lærer- og studentsamarbeid, praksisnære og profesjonsrelevante
arbeidsoppgaver og tett oppfølging av studentene. Undervisningsformer og arbeidsformer i studiet
omfatter forelesninger, seminarer, praktiske øvelser, veiledning, forsknings og utviklings-prosjekt
og veiledet undervisningspraksis. Gjennom de ulike aktivitetene får studentene erfaringer med
varierte arbeidsmetoder, læringsarenaer, læremidler og uttrykksformer.
Opptakskrav
Praktisk-pedagogisk utdanning er et påbyggingsstudium som normalt bygger på en avsluttet
bachelor- eller mastergrad med to fag som kvalifiserer for å undervise i allmenne fag. Gjeldende
opptakskrav er utviklet i henhold til Rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning (2003) og
fastsatt i Forskrift om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning ved Norges teknisknaturvitenskapelige utdanning (NTNU).
Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning (2015) § 6 fastsetter nye opptakskrav
for PPU. De nye opptakskravene trer i kraft ved opptak for studieåret 2017–2018.
Opptakskrav praktisk-pedagogisk utdanning heltid og deltid

For opptak til PPU kreves, i tillegg til generelle krav, følgende:
1. Minst ett relevant undervisningsfag på minimum 60 relevante studiepoeng tilsvarende
årsstudium med hensyn til bredde og dybde.
2. Beståtte eksamener i minst 180 studiepoeng.
Praktisk-pedagogisk utdanning som del av femårig lektorutdanning

PPU er integrert i de femårige lektorprogrammene ved NTNU. Det gjøres ikke spesielt opptak til
PPU-delen av disse programmene. Det er imidlertid knyttet forkunnskapskrav til PPU-del 1 og
PPU-del 2 i programmene. Disse er beskrevet i utfyllende regler for femårig lærerutdanning, §
14.2.
Politiattest

For lærerutdanning er det krav om politiattest tilsvarende slik politiattest som kreves for
yrkesutøvelse. Kravet om politiattest i utdanninga er hjemlet i Lov om universiteter og høyskoler
av 01.04.05 § 4-9 og Forskrift om opptak til høyere utdanning av 31.01.07 kapittel. 6. Attesten
leveres til Program for lærerutdanning senest ved studiestart for studenter uten merknad, og tre
uker fra tilsagn om plass for studenter med merknad på politiattesten
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Generelle læringsmål - praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag
Studenten skal etter fullført praktisk-pedagogisk utdanning ved NTNU ha følgende samlede
læringsutbytte definert som profesjonskunnskap, profesjonsutøvelse og profesjonsutvikling:
Profesjonskunnskap

Studenten











har god faglig, fagdidaktisk og pedagogisk kunnskap rettet mot trinn 5–13
har bred kunnskap om arbeidsmetoder, læringsarenaer, læremidler og uttrykksformer
har god kunnskap om elevenes læring og utvikling
har god kunnskap om dialog og kommunikasjon i undervisning og samarbeid
har grundig forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og
opplæringsløpet
har god kunnskap om og kan holde seg oppdatert på gjeldende lov- og planverk for
profesjonsutøvelsen
har bred kunnskap om mangfold, ungdomskultur, ungdoms utvikling og læring i ulike
sosiale og kulturelle kontekster
har god kunnskap om og kan reflektere over sammenhenger mellom vitenskapsfag,
profesjonsfag og skolefag og over fagenes utforming, utvikling og betydning i samfunnet
har god kunnskap om forskningsmetode og utviklingsarbeid
har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold
og seksuelle overgrep, og om barn og unges rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt
perspektiv

Profesjonsutøvelse

Studenten









kan planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning basert på forsknings- og
erfaringsbasert kunnskap og teori
kan planlegge og gjennomføre en praktisk og variert undervisning, som inkluderer bruk
av ulike læringsarenaer, læremidler og uttrykksformer
kan lede elever i et læringsfellesskap og legge til rette for gode relasjoner elevene
imellom og mellom lærer og elev i den hensikt å fremme likeverd og elevenes faglige og
sosiale læring og utvikling
kan tilpasse undervisningen i samsvar med gjeldende læreplaner og lovverk og legge til
rette for et motiverende og inkluderende læringsmiljø
kan vurdere elevers læring og bidra til at elevene reflekterer over egen læring og faglige
utvikling
kan gjennomføre et profesjonsrettet FoU-prosjekt under veiledning
kan identifisere særskilte behov hos barn og unge, herunder identifisere tegn på vold eller
seksuelle overgrep, og raskt iverksette tiltak på bakgrunn av faglige vurderinger
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Profesjonsutvikling

Studenten





kan formidle og diskutere faglige, fagdidaktiske og pedagogiske problemstillinger
kan reise problemstillinger, undersøke og drøfte disse kritisk gjennom teoretisk og
forskningsbasert kunnskap for å videreutvikle egen praksis og bidra til skolens utvikling
kan bygge samarbeidsrelasjoner med foresatte, kolleger og andre aktører som er relevante
for skoleverket
kan opptre profesjonelt og kritisk og selvstendig reflektere over og diskutere faglige,
profesjonsetiske og utdanningspolitiske spørsmål

Læringsmål – praksis
Profesjonskunnskap

Studenten







har god kunnskap om læring og ulike arbeidsmetoder, læremidler og uttrykksformer
har god kunnskap om å planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning
har god kunnskap om å vurdere elevers læring og bruke ulike vurderingspraksiser for å
fremme læring
har god kunnskap om klasseledelse og om samspillet elever imellom og mellom elev og
lærer
har god kunnskap om lærerens rolle, rettigheter og plikter, lærerarbeidet på
organisasjonsnivå, teamarbeid og om skole-hjem-samarbeid
har god kunnskap om konkret forsknings- og utviklingsarbeid i praksisskolen

Profesjonsutøvelse

Studenten









kan planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning basert på forsknings- og
erfaringsbasert kunnskap og teori og et godt faglig grunnlag
kan planlegge og gjennomføre praktisk og variert undervisning som inkluderer bruk av
ulike læringsarenaer, læremidler, og uttrykksformer
kan tilpasse undervisningen i samsvar med gjeldende læreplaner og lovverk, og legge til
rette for et motiverende og inkluderende læringsmiljø
kan lede elever i et læringsfellesskap og legge til rette for gode relasjoner elevene
imellom og mellom lærer og elev i den hensikt å fremme likeverd og elevenes faglige og
sosiale læring og utvikling
kan vurdere elevers læring og bidra til at elevene reflekterer over egen læring og faglig
utvikling
har et profesjonelt elevsyn og kan realisere fellesskapsverdier og gjeldende regler i skolen
kan identifisere særskilte behov hos barn og unge, herunder identifisere tegn på vold eller
seksuelle overgrep, og raskt iverksette nødvendige tiltak på bakgrunn av faglige
vurderinger

SIDE 310 – PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR ALLMENNFAG

Profesjonsutvikling

Studenten








kan reflektere over fag, undervisning og elevenes læring i lys av aktuelle læreplaner og
profesjonsetiske perspektiver
kan analysere og forbedre egen praksis i møte med elevenes forutsetninger, interesser og
behov med bakgrunn i forskning, teori og erfaring
kan vurdere egen og andres praksis med utgangspunkt i relevant teori og forskning
kan initiere og gjennomføre FoU-prosjekt i samarbeid med utdanningsinstitusjonen og
praksisskolen
kan opptre profesjonelt og kritisk reflektere over og diskutere faglige, fagdidaktiske og
fagetiske problemstillinger
kan identifisere, håndtere og forebygge brudd på normer og regler
kan bygge samarbeidsrelasjoner med foresatte, kolleger og andre aktører som berøres av
skolens virksomhet
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Læringsmål – PPU heltid: Profesjonskunnskap
Profesjonskunnskap

Studenten






har bred kunnskap om profesjoner generelt og utdypende kunnskap om det som
kjennetegner lærerprofesjonen
har god kunnskap om utvikling av profesjonell identitet
har god kunnskap om profesjonsetiske problemstillinger
har god kunnskap om sentrale utfordringer med relevans for læreres profesjonsutøvelse
har bred kunnskap innenfor temaområdene veiledning og samarbeid

Profesjonsutøvelse

Studenten






kan analysere og vurdere grunnlaget for lærerens profesjonsutøvelse i skolen
kan reflektere kritisk over bruk av forskningsbasert kunnskap som utgangspunkt for
profesjonell yrkesutøvelse
kan reflektere kritisk over etiske problemer ved utdanningen
kan formulere og aktualisere problemstillinger knyttet til lærerprofesjonen og drøfte disse
i lys av profesjonskunnskap og skolens samfunnsmandat
kan samarbeide og delta i kollektive læringsprosesser for å utvikle kunnskap og egen
praksis

Profesjonsutvikling

Studenten





kan analysere, drøfte og anvende egne kunnskaper og ferdigheter på en måte som styrker
deres profesjonelle skjønn, kritiske refleksjonsevne og handlingsberedskap
kan formulere og drøfte sentrale etiske problemstillinger når det gjelder lærerprofesjonen
kan undersøke og drøfte problemstillinger gjennom teoretisk og forskningsbasert
kunnskap for å videreutvikle egen profesjonell praksis
kan reflektere kritisk over profesjonsetiske og utdanningspolitiske problemstillinger

Læringsmål – PPU deltid: Klassemiljø og tilpasset opplæring med spesialpedagogisk
arbeid
Profesjonskunnskap

Studenten


har god kunnskap om lov, forskrifter og formelle regler når det gjelder tilpasset
opplæring og elevers rettigheter til spesialundervisning
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har god kunnskap om hva som fremmer eller hemmer elevers samlede utvikling og
danning
har god kunnskap om ungdomsalderen og ungdomers utviklingsutfordringer
ha kjennskap til symptombildet til noen av de vanligste diagnosene
har kunnskap om relasjonsbasert læringsledelse og konflikthåndtering
har god kunnskap om dialog, kommunikasjon og medvirkning i undervisning og
samarbeid
har kunnskap om relevant ekstern ekspertise og samarbeidsparter for skolen

Profesjonsutøvelse

Studenten





kan tilpasse undervisningen i samsvar med læreplaner og lovverk og kan legge til rette en
tilpasset undervisning i henhold til elevers forutsetninger og særskilte behov
kan veilede og vurdere elevers læring
kan utforme en IOP og utføre et didaktisk oversettelsesarbeid når elever har behov for
spesialundervisning
kan balansere individuelle hensyn med inkluderings- og fellesskapsmål

Profesjonsutvikling

Studenten




kan opptre profesjonelt både faglig og etisk i kommunikasjon med elever
kan bygge gode samarbeidsrelasjoner med foresatte, kolleger og relevante faginstanser
kan vise årvåkenhet overfor læringsmiljøet og kan utføre forebyggende relasjonsarbeid

Læringsmål på emnenivå
Læringsmål – pedagogikk

Profesjonskunnskap
Studenten








har god kunnskap om læring og utvikling, danning og utdanning, demokrati og likeverd
har bred kunnskap om sosialisering og ulike kulturer, spesielt blant ungdom
har god kunnskap om sammenhenger mellom individuelle, sosiale og kulturelle faktorer i
arbeidet med tilpasset opplæring, likeverd og frafallsproblematikk
har god kunnskap om klasseledelse
har god kunnskap om ulike former for vurdering og testing, og konsekvenser av disse,
både nasjonalt og internasjonalt
har god kunnskap om sammenhenger mellom utdanningshistorie, utdanningspolitikk og
skolens og lærerens rolle i samfunnet
har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid i skole og utdanning, herunder
samfunnsvitenskapelig forskningsmetode
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har god kunnskap om dialog og kommunikasjon i undervisning og samarbeid
har grundig kunnskap om lov- og planverk, skolen som organisasjon, rammebetingelser
og styringsstruktur

Profesjonsutøvelse
Studenten





kan analysere læreplaner, bidra til lokalt læreplanarbeid og utvikle planer basert på
generelle mål for opplæringen, lokale planer og elevers individuelle behov
kan legge til rette for et inkluderende og meningsfylt læringsmiljø som fremmer elevenes
motivasjon og progresjon i læringen
kan lede, kommunisere og samarbeide med elever i et læringsfellesskap og bidra til
relasjonsbygging elever imellom og mellom lærere og elever
kan gjennomføre et profesjonsrettet FoU-prosjekt under veiledning

Profesjonsutvikling
Studenten








viser en selvstendig og etisk holdning i møte med alle elever, foresatte og kolleger, basert
på grunnleggende verdier forankret i FNs menneskerettigheter, Barnekonvensjonen og
skolens generelle læreplan
har grunnleggende innsikt i og kritisk holdning til sentrale etiske og vitenskapsteoretiske
problemstillinger i utdanningsforskning
kan formulere, undersøke og drøfte problemstillinger gjennom teoretisk og
forskningsbasert kunnskap for å videreutvikle egen praksis og bidra til skolens utvikling
kan opptre profesjonelt og kritisk reflektere over og diskutere faglige, profesjonsetiske og
utdanningspolitiske problemstillinger
kan reflektere over og utvikle egen praksis i møte med elevenes forutsetninger, interesser
og behov på bakgrunn av solid faglig kunnskap
kan bygge relasjoner og samarbeide med foresatte, kolleger og andre aktører som er
relevante for skoleverket

Læringsmål – fagdidaktikk

Profesjonskunnskap
Studenten





har god kunnskap om ulike teoretiske perspektiver og relevant forskning knyttet til
undervisning og læring i fagene
har bred kunnskap om ulike arbeidsmetoder i fagene, samt ulike læringsarenaer,
læremidler og uttrykksformer
har god kunnskap om elevenes læring, læringsstrategier, typiske misoppfatninger og
faglige utfordringer for ulike elever
har god kunnskap om dialog og kommunikasjon i undervisning i fagene

SIDE 314 – PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR ALLMENNFAG






har god kunnskap om gjeldende læreplan i fagene
har god kunnskap om fagenes plass, utbredelse, egenart og utvikling som vitenskaps- og
skolefag
har god kunnskap om ulike former for vurdering og testing i fagene, både nasjonalt og
internasjonalt
har kunnskap om ungdomskultur, ungdoms utvikling og utfordringer knyttet til
undervisning og læring i fagene

Profesjonsutøvelse
Studenten











kan planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning basert på forsknings- og
erfaringsbasert kunnskap og teori om undervisning og elevenes læring i fagene
kan planlegge og gjennomføre en praktisk og variert undervisning, som inkluderer bruk
av ulike læringsarenaer, læremidler og uttrykksformer
kan lede elever i et læringsfellesskap og legge til rette for gode relasjoner elevene
imellom og mellom lærer og elev i den hensikt å fremme likeverd og elevenes faglige og
sosiale læring og utvikling
kan tilpasse undervisningen i faget slik at den tar hensyn til elevenes ulike behov og kan
legge til rette for et motiverende og inkluderende læringsmiljø
kan analysere læreplaner og utvikle lokale planer som grunnlag for planlegging,
gjennomføring og vurdering i undervisningen
kan begrunne fagets plass i skolen og dets samfunnsmessige relevans
kan vurdere elevenes læring og bidra til at elevene reflekterer over egen læring og faglige
utvikling
kan anvende kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling knyttet til undervisning
i fagene
kan gjennomføre et profesjonsrettet FoU-prosjekt under veiledning

Profesjonsutvikling
Studenten





kan opptre profesjonelt og kritisk reflektere over og diskutere faglige, fagdidaktiske og
fagetiske problemstillinger
kan formulere, undersøke og drøfte problemstillinger gjennom teoretisk og
forskningsbasert kunnskap for å videreutvikle egen praksis og bidra til skolens utvikling
kan analysere og forbedre egen praksis i møte med elevenes forutsetninger, interesser og
behov basert på forskning, teori og erfaring
kan bygge relasjoner og samarbeide med foresatte, kolleger og andre aktører som er
relevante for skoleverket
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Studiets oppbygning
Praktisk pedagogisk utdanning for allmennfag tilbys som et ettårig heltidsstudium, som et
deltidsstudium over to år og som del av femårig lektorutdanning.
Omfang

Undervisningen i pedagogikk, fagdidaktikk og praksis foregår normalt i samme semester, og er
organisert som et helhetlig, sammenhengende studium. PPU har et omfang på totalt 60 studiepoeng
som fordeler seg på følgende måte:


Pedagogikk: 30 studiepoeng



Fagdidaktikk: 30 studiepoeng





Studenter som har to eller flere undervisningsfag skal ha 15 studiepoeng
fagdidaktikk i hvert av de to emnene de er tatt opp til.



Studenter med kun ett undervisningsfag skal ha 15 studiepoeng i et faglig
fordypningsemne som erstatning for det ene fagdidaktikkemnet.

Praksis: 70 dager veiledet praksis inngår som en integrert del av pedagogikk og
fagdidaktikk og er ikke studiepoengsgivende. Det foreligger egne emnebeskrivelser for
praksis.

Modell av anbefalt løp for praktisk-pedagogisk utdanning på heltid (PPU)

Semester
2. semester
(vår)
1. semester
(høst)
1)

Emne
(30 sp)
Pedagogikk

Emne
(15 sp)

Emne
(15 sp)

Emne
(0 sp)

Fagdidaktikk 1

Fagdidaktikk 2 /
faglig
fordypningsemne

Praksis1)

Praksis er integrert i studieenhetene i pedagogikk og fagdidaktikk og gir ikke uttelling i studiepoeng.

Modell av anbefalt studieløp for praktisk-pedagogisk utdanning på deltid (FPPU-A)

Semester

Emne (30 sp)

Emne
(15 sp)

Emne
(15 sp)

Emne
(0 sp)

Fagdidaktikk 1

Fagdidaktikk 2 /
faglig
fordypningsemne

Praksis1)

4. semester
(vår)
3. semester
(høst)
2. semester
(vår)

Pedagogikk

1. semester
(høst)
1)

Praksis er integrert i studieenhetene i pedagogikk og fagdidaktikk og gir ikke uttelling i studiepoeng.
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Modell av praktisk-pedagogisk utdanning som del av femårig lektorutdanning

(Gjelder kun studenter tatt opp høsten 2012 eller tidligere)
Semester
10. semester
(vår)
9. semester
(høst)
8. semester
(vår)
7. semester
(høst)
6. semester
(vår)
5. semester
(høst)
4. semester
(vår)
3. semester
(høst)
2. semester
(vår)
1. semester
(høst)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

Emne (7,5 sp)

Fag 1 - Masteroppgave
Fag 1

Fag 1

Fag 1

Fag 1

PPU – pedagogikk del 2

PPU – fagdidaktikk del 2

Fag 1

Fag 1

Fag 1

Fag 1

Fag 1

Fag 1

Fag 1

Fag 1

PPU – fagdidaktikk del 1

Fag1

Fag 2

Fag 2

Fag 2

Fag 2

Fag 2

Fag 2

Fag 2

Fag 2

Fag 1

Fag 1

Fag 1

Fag 1

PPU4000
Ex.paed.

Ex.phil

Fag 1

Fag 1

PPU –
pedagogikk del 1

Praksis er integrert i studieenhetene i pedagogikk og fagdidaktikk og gir ikke uttelling i
studiepoeng.
Utvekslingsopphold

Program for lærerutdanning har etablert samarbeid om praksisutveksling med flere
lærerutdanningsinstitusjoner i utlandet. .For mer informasjon, ta kontakt med studieveileder ved
Program for lærerutdanning.
Obligatorisk oppmøte

Det forventes at studenter på PPU-studiet tar ansvar for eget læringsarbeid. Dette innebærer at
studenten i utgangspunktet selv disponerer sin arbeidstid. NTNU er imidlertid tillagt et
sertifiseringsansvar som skal sikre at studentene behersker de områder som er grunnleggende for
den kommende yrkesutøvelsen. Det er avgjørende at studentene utvikler seg som selvstendige og
ansvarlige lærere og at de er i stand til å samarbeide med sine kolleger. Egen innsats har ikke bare
betydning for egen læring, men også for kollegers faglige utvikling. Det er derfor krav om oppmøte
i undervisningen. For å kunne få formell vurdering i et emne, må kravene til obligatorisk oppmøte
være oppfylt. Kravene til oppmøte er fastsatt i emnebeskrivelsen til hvert enkelt emne. Oppmøte i
fellesundervisningen er obligatorisk og regnes inn som en del av det obligatoriske oppmøtet i alle
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deler av studiet; pedagogikk, fagdidaktikk, faglige fordypnings–emner og praksis. Studenten er
selv ansvarlig for å registrere seg og holde oversikt over sitt oppmøte i undervisningen.
Det er egne oppmøteregler for praksis (gjelder PPU, FPPU-A og femårig lektorutdanning) og
oppstartsdagene (gjelder kun PPU og PPU/profesjonsfaget som del av femårig lektorutdanning):
Praksis

Praksis skal gjennomføres i studentens to undervisningsfag. Studenter med ett fag (PPU og FPPUA) skal ha all praksis i sitt ene undervisningsfag. All praksis er veiledet og foregår i autentiske
yrkessituasjoner med elever i skolen. Studentene skal ha praksisopplæring både i grunnskolens
ungdomstrinn og i videregående opplæring. Studenter med fagbakgrunn i fellesfagene i
videregående opplæring skal møte elever på ulike utdanningsprogrammer i løpet av
praksisopplæringen. Studenter som er tilsatt i skolen (FPPU-A) skal ha minimum 20 % av
praksisen på annen skole enn egen arbeidsplass. PLU anbefaler imidlertid at minimum 50 % av
praksisen foregår på annen skole enn egen arbeidsplass. Praksisen kan gjennomføres som
individuell praksis og parpraksis. Minimum 50 % av praksisen skal være individuell.
Oppmøte i praksis

All praksis i skolen er obligatorisk. Fravær endrer ikke kravet til antall praksistimer. Dette betyr
at både ved sykdomsfravær og ved avtalt fravær må timene tas igjen på et senere tidspunkt.
Sykdomsfravær skal umiddelbart meldes til veileder og PPU-koordinator ved praksisskolen.
I særskilte tilfeller kan fravær avtales etter skriftlig henvendelse. Praksistimene blir i så fall utsatt
og må tas igjen senere. Følgende retningslinjer gjelder:


Fravær fra enkelttimer kan avtales med veileder. Studenten sender kopi av henvendelsen
til PPU-koordinatoren.



Fravær for inntil to dager kan avtales med PPU-koordinator. Studenten sender kopi av
henvendelsen til praksisseksjonen ved PLU.



Lengre fravær skal avtales med praksisseksjonen ved PLU etter begrunnet, skriftlig
henvendelse fra studenten.

Oppstartsdagene

Oppstartsdagene markerer starten på studiet for PPU/FPPU og 5. semester for femårig
lektorutdanning. Formålet med oppstartsdagene er at studenten skal få erfaring med ulike
undervisningsmetoder, bli bevisst sin rolle i samarbeid og bidra til å utvikle sin læreridentitet.
Videre er hensikten å etablere gode læringsmiljø, bygge relasjoner studentene imellom og mellom
lærerne og studentene. Oppstartsdagenes faglige innhold er forankret i studienes læringsmål.
Deltagelse er sentralt for å nå disse målene.
Gjelder PPU heltid og PPU som del av femårig lektorutdanning:

Oppstartsdagene går over tre dager. Godkjent deltakelse på oppstartsdagene er en obligatorisk
aktivitet knyttet til alle emner. Det gis kun fritak i tilfeller der studenten selv ikke kan påvirke
tidspunktet for oppmøtet, som for eksempel ved utsatt eksamen, akutt sykdom, militærtjeneste
eller andre tungtveiende grunner. Fritak kan innvilges etter begrunnet søknad. Ved innvilget fritak
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på mer enn en dag vil studenten få et alternativt arbeidskrav som kan godkjennes som erstatning
for oppstartsdagene.
Vurdering

Vurderingsordningene for de ulike emnene som inngår i PPU-studiet inkluderer ulike obligatoriske
aktiviteter og avsluttende eksamener. Hensikten med de ulike formene for vurdering er å bygge
opp under studentenes egen læringsprosess og bidra til at studentene opparbeider egne erfaringer
knyttet til vurdering som en del av lærerrollen. Samtidig skal de gi et bredt grunnlag for å vurdere
studentenes måloppnåelse i de ulike emnene. Emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne inneholder
en beskrivelse av emnets vurderingsordning, inkludert de obligatoriske aktivitetene. For å kunne
framstille seg til sluttvurdering i et emne, må alle obligatoriske aktiviteter være godkjente.
Vurdering av praksis

Praksis vurderes med karakterene bestått eller ikke bestått. Underveisvurdering og før/etterveiledning gis av praksisveiledere og faglærere. Ved studiets slutt foretar praksisseksjonen
ved PLU en samlet vurdering av praksis etter rapportering fra praksisveiledere og faglærere.
Dersom praksisseksjonen ikke finner grunnlag for å sette karakteren bestått, vil en egen komité for
vurdering av praksis foreta en endelig vurdering. Komiteens vurdering kan ikke ankes. I henhold
til § 30 i Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, har studenten
adgang til ny praksisperiode én gang dersom første gang vurderes til ikke bestått.
Skikkethetsvurdering

I henhold til Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven), § 4, og Forskrift
om skikkethetsvurdering i høyere utdanning skal det foregå en helhetlig og løpende vurdering av
studentens faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer.
Studenter som er i faresonen for å bli vurdert som uskikket for læreryrket, skal ha melding om
dette straks. Dersom det er grunnlag for dette, skal det settes inn veiledningstiltak. Ved oppretting
av særskilt skikkethetssak, følger saksgangen prosedyrene fastsatt i forskriften.
Fritak

Fullført første del av PPU-studiet etter rammeplan av 1992 gir ikke grunnlag for fritak for deler av
PPU-studiet etter rammeplan av 2003.
PPU-studiet utgjør en helhet hvor pedagogikk, fagdidaktikk og praksis er integrerte. Deler av det
faglige innholdet, undervisningen og vurderingen er felles. Det blir derfor ikke gitt fritak for noen
av delene av sluttvurderingen i PPU-studiet på grunnlag av tidligere avlagt eksamen i andre studier.
Dette gjelder for eksempel avlagt eksamen i årsenhet fra høgskole hvor fagdidaktikken er en
integrert del av studiet, avlagt eksamen i pedagogikk og praktisk-pedagogisk utdanning fra andre
høgskoler og universitet enn NTNU. Det kan innvilges fritak for obligatoriske aktiviteter på
grunnlag av PPU eller annen lærerutdanning. Det må gjøres en vurdering i hvert enkelt tilfelle.
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Emneoversikt

Alle emner som inngår i PPU/FPPU har studierettskrav. Dette innebærer at emnene bare tilbys til
studenter som er tatt opp til studieprogrammet emnet inngår i.
PPU påbygning heltid

Emne
PPU4110
PPU4120
PPU4213
PPU4225
PPU4226

Tittel
Pedagogikk
Praksis
Profesjonskunnskap
Fagdidaktikk i matematikk
Fagdidaktikk i naturfagene

Sp
30
0
15
15
15

Undervisning
Høst og vår
Høst og vår
Høst og vår
Høst og vår
Høst og vår

PPU4231
PPU4232
PPU4233
PPU4241
PPU4243
PPU4246
PPU4251
PPU4252
PPU4253
PPU4254
PPU4261
PPU4263

Fagdidaktikk i geografi
Fagdidaktikk i historie
Fagdidaktikk i samfunnskunnskap
Fagdidaktikk i engelsk
Fagdidaktikk i norsk
Fagdidaktikk i fremmedspråk
Fagdidaktikk i drama/teater
Fagdidaktikk i film/medievitenskap
Fagdidaktikk i formgivingsfag
Fagdidaktikk i musikk
Fagdidaktikk i idrett
Fagdidaktikk i religion og etikk

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

Høst og vår
Høst og vår
Høst og vår
Høst og vår
Høst og vår
Høst og vår
Høst og vår
Høst og vår
Høst og vår
Høst og vår
Høst og vår
Høst og vår

Sp
30
0
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

Undervisning
Høst og vår
Høst og vår
Høst og vår
Høst og vår
Høst og vår
Høst og vår
Høst og vår
Høst og vår
Høst og vår
Høst og vår
Høst og vår
Høst og vår

PPU påbygning deltid (FPPU)
Emne
Tittel
PPU4410
Pedagogikk, deltid
PPU4420
Praksis, deltid
PPU4512
Tilpasset opplæring m/spes.pedagogisk arbeid, deltid
PPU4525
Fagdidaktikk i matematikk, deltid
PPU4526
Fagdidaktikk i naturfagene, deltid
PPU4531
Fagdidaktikk i geografi, deltid
PPU4532
Fagdidaktikk i historie, deltid
PPU4533
Fagdidaktikk i samfunnskunnskap, deltid
PPU4541
Fagdidaktikk i engelsk, deltid
PPU4543
Fagdidaktikk i norsk, deltid
PPU4546
Fagdidaktikk i fremmedspråk, deltid
PPU4561
Fagdidaktikk i idrett, deltid

SIDE 320 – PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR ALLMENNFAG

PPU i femårig lektorutdanning
Emne
Tittel
PPU4700
Pedagogikk del I
PPU4702
Pedagogikk del II
PPU4708
Praksis del I
PPU4709
Praksis del II
PPU4720
Fagdidaktikk i biologi del I
PPU4721
Fagdidaktikk i biologi del II
PPU4723
Fagdidaktikk i fysikk del II
PPU4725
Fagdidaktikk i informatikk del II
PPU4726
Fagdidaktikk i kjemi del I
PPU4727
Fagdidaktikk i kjemi del II
PPU4728
Fagdidaktikk i matematikk del I
PPU4729
Fagdidaktikk i matematikk del II
PPU4741
Fagdidaktikk i geografi del II
PPU4743
Fagdidaktikk i historie del II
PPU4745
Fagdidaktikk i samfunnskunnskap del II
PPU4751
Fagdidaktikk i engelsk del II
PPU4753
Fagdidaktikk i fransk del II
PPU4755
Fagdidaktikk i norsk del II
PPU4757
Fagdidaktikk i tysk del II
PPU4759
Fagdidaktikk i spansk del II
PPU4771
Fagdidaktikk i drama og teater del II
PPU4773
Fagdidaktikk i film og medievitenskap del II
PPU4775
Fagdidaktikk i formgivingsfag del II
PPU4777
Fagdidaktikk i musikk del II
PPU4781
Fagdidaktikk i idrett del II
PPU4785
Fagdidaktikk i religion og etikk del II
Obl. = Emnet har obligatorisk aktivitet som må være bestått for å få gå opp til eksamen.
FK = Emnet har forkunnskapskrav.
Sjekk emnebeskrivelsen for nærmere informasjon: www.ntnu.no/studier/emner/

Sp
7,5
15
0
0
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

Undervisning
Høst
Vår
Høst
Vår
Høst
Vår
Vår
Vår
Høst
Vår
Høst
Vår
Vår
Vår
Vår
Vår
Vår
Vår
Vår
Vår
Vår
Vår
Vår
Vår
Vår
Vår
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Overgangsordninger
Overgangsordning for FPPU-A for studieåret 2016–2017

Studenter som startet på FPPU-A høsten 2012 eller tidligere og som ikke har fullført studiet på
normert tid, avlegger eksamen i henhold til studieplan og emnebeskrivelser med tilhørende
læringsmål og vurderingsordning vedtatt for studieåret 2016–2017.
Godkjente obligatoriske aktiviteter fra tidligere vurderingsordning danner grunnlag for godkjent
obligatorisk aktivitet i ny vurderingsordning i henhold til følgende:


Mappedokumentet i fagdidaktikk (både fag 1 og fag 2) skrevet i vårsemesteret (våren
2013 eller tidligere), kan inngå som erstatning for oppgave 1A/1B, jamfør studie- og
undervisningsplan. Mappedokumentet inngår da i sluttvurderingen av fagdidaktikkemnet
og vektes med 1/3 av sluttkarakteren i fag A og med ½ av sluttkarakteren i fag B.

Overgangsordning for PPU heltid for studieåret 2016–2017

Studenter som startet på PPU heltid høsten 2012 eller tidligere og som har hatt permisjon, følger
studieplan og emnebeskrivelse med tilhørende læringsmål og vurderingsordning vedtatt for
studieåret 2016–2017. Godkjente obligatoriske aktiviteter fra tidligere vurderingsordning danner
grunnlag for godkjent obligatorisk aktivitet i ny vurderingsordning i henhold til følgende:


Mappedokumentet i fagdidaktikk (både fag 1 og fag 2) skrevet i høstsemesteret (høsten
2012 eller tidligere), kan inngå som erstatning for det arbeidet som i den nye
vurderingsordningen utvikles i høstsemesteret. Mappedokumentet inngår da i
sluttvurderingen av fagdidaktikkemnet og vektes med 1/3 av sluttkarakteren i fag 1 og
med ½ av sluttkarakteren i fag 2.

Overgangsordning for 5-årig lektorutdanning med opptak høsten 2012 eller tidligere for studieåret
2016–2017

Høsten 2013 ble Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 8–13 innført. Studenter som
startet på 5-årig lektorutdanning høsten 2012 eller tidligere skal imidlertid fullføre
lektorutdanningen med PPU-del etter rammeplan av 2003. For studieåret 2016–2017 betyr det at
studentene følger studieplan og emnebeskrivelser (emner med emnekode PPU47XX) med
tilhørende læringsmål og vurderingsordning for PPU for allmennfag.
PPU47-emnene vil etter hvert legges ned. Under følger en oversikt som viser siste mulighet til å
følge undervisning og avlegge eksamen i disse emnene. Studenter som ikke består PPU-delen av
studiet innen de angitte fristene, vil måtte fullføre utdanningen sin i henhold til den nye
rammeplanen. Dette vil kunne medføre at allerede avlagte emner ikke godkjennes og at deler av
utdanningen dermed må tas på nytt.
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Gjeldende for lektorutdanninga i geografi, historie, samfunnsfag, språk og realfag med
studieretningene matematikk-fysikk, matematikk-informatikk og matematikk-kjemi:

PPU4000 Examen paedagogicum:
 Emnet ble undervist siste gang studieåret 2015–2016


Siste mulighet for å avlegge eksamen i emnet: Høsten 2016

PPU47XX Pedagogikk, praksis og fagdidaktikk del 1:
 Emnene ble undervist siste gang høsten 2015


Siste mulighet for å avlegge eksamen i emnene: Våren 2017

PPU47XX Pedagogikk, praksis og fagdidaktikk del 2:
 Siste mulighet for å følge undervisning i emnene: Våren 2017


Siste mulighet for å avlegge eksamen i emnene: Høsten 2018

Gjeldende for lektorutdanninga i realfag med studieretningene matematikk-biologi og biologi-kjemi:

PPU4000 Examen paedagogicum:
 Emnet ble undervist siste gang studieåret 2015–2016


Siste mulighet for å avlegge eksamen i emnet: Høsten 2016

PPU47XX Pedagogikk, praksis og fagdidaktikk del 1:
 Siste mulighet for å følge undervisning i emnene: Høsten 2016


Siste mulighet for å avlegge eksamen i emnene: Våren 2018

PPU47XX Pedagogikk, praksis og fagdidaktikk del 2:
 Siste mulighet for å følge undervisning i emnene: Våren 2017


Siste mulighet for å avlegge eksamen i emnene: Høsten 2018
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PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG
Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 08.02.2016

Kort om praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag
Studieplanen for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag og Forskrift om rammeplan for
praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8–13 utgjør til sammen det forpliktende
grunnlaget for studiet ved NTNU. Studieplanen består av en generell del som omhandler det
praktisk-pedagogiske studiet som helhet, samt emnebeskrivelser for de enkelte emnene som inngår
i studiet.
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag er en profesjonsutdanning som består av teoretiske
fag og veiledet praksisopplæring. I henhold til Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk
utdanning for yrkesfag for trinn 8–13, skal den praktisk-pedagogiske utdanningen være en
integrert, profesjonsrettet og forsknings- og erfaringsbasert utdanning av høy faglig kvalitet og
med helhet og sammenheng mellom pedagogikk, yrkesdidaktikk og praksis.
Program for lærerutdanning ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse har ansvaret
for den praktisk-pedagogiske utdanningen for yrkesfag ved NTNU.
Visjon

Det viktigste målet med den praktisk-pedagogiske utdanningen er å utdanne lærere som kan
fremme elevenes faglige og sosiale læring og utvikling. Program for lærerutdanning utdanner
lærere som kan analysere og forbedre egen praksis og bidra til utvikling av skolen som en
inkluderende institusjon for læring og dannelse i et demokratisk og flerkulturelt samfunn.
Yrkesmuligheter

Sammen med studentens fagstudier kvalifiserer den praktisk-pedagogiske utdanningen for
yrkesfag for undervisning og opplæring på trinn 8–13. Norge vil i de kommende årene mangle et
stort antall lærere, noe som gjør lærere til en etterspurt arbeidskraft.
Andre yrkesmuligheter kan være pedagogisk arbeid og opplæring innenfor bedrift/virksomhet,
voksenopplæring og rådgiving. I tillegg har lærere en type kompetanse som gjør dem attraktive
også til stillinger i privat næringsliv og offentlig sektor.
Studiets innhold og arbeidsmåter

At den praktisk-pedagogiske utdanningen for yrkesfag skal være integrert, profesjonsrettet,
praksisnær og erfarings- og forskningsbasert, har betydning for studiets arbeidsmåter.
Utdanningen etterstreber helhet og sammenheng mellom pedagogikk, yrkesdidaktikk og
praksisopplæringen og enkeltdelene må ses i forhold til hverandre. Praksisfeltet er en viktig
læringsarena, og det legges vekt på å se sammenhenger mellom erfaringene studenten gjør i praksis
og teorien som inngår i studiet. Undervisningen er forskningsbasert og utviklingsorientert.
Studiet kjennetegnes av nært lærer- og studentsamarbeid, praksisnære og profesjonsrelevante
arbeidsoppgaver og tett oppfølging av studentene. Undervisningsformer og arbeidsformer i studiet
omfatter forelesninger, seminarer, praktiske øvelser, veiledning, FoU-prosjekt og veiledet
undervisningspraksis. Gjennom de ulike aktivitetene får studentene erfaringer med varierte
arbeidsmetoder, læringsarenaer, materiell, verktøy og uttrykksformer.
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Opplæringen i yrkesdidaktikk, pedagogikk og praksis er tilpasset undervisning og opplæring på
trinn 8–13.
Opptakskrav
Opptakskrav til praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag er


fullført treårig relevant profesjonsrettet bachelorgrad eller tilsvarende og minimum to års
relevant yrkespraksis,

eller


fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående nivå, generell
studiekompetanse, to års relevant yrkesteoretisk utdanning utover videregående
opplærings nivå og fire års yrkespraksis.

Utdanningsinstitusjonene vurderer opptak på grunnlag av realkompetanse.
Utdanningene som godkjennes må være relevante i henhold til kompetansemålene innenfor de
aktuelle studieprogrammene i gjeldende læreplanverk for 8.–13. trinn. Gjeldende opptakskrav er
utviklet i henhold til Forskrift om rammeplan for PPU for yrkesfag for trinn 8–13 (2013) og fastsatt
i Forskrift om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet (NTNU).
Politiattest

For lærerutdanning er det krav om politiattest tilsvarende slik politiattest som kreves for
yrkesutøvelse. Kravet om politiattest i utdanningen er hjemlet i § 4-9 i Lov om universiteter og
høyskoler av 01.04.05 og kap. 6 i Forskrift om opptak til høyere utdanning av 31.01.07. Attesten
leveres til Program for lærerutdanning senest ved studiestart.
Autorisasjon

Med hjemmel i § 4-7 i Forskrift om opptak til høyere utdanning kreves det autorisasjon for opptak
til praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag i de tilfeller der det kreves autorisasjon for å
praktisere i yrket.
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GENERELLE LÆRINGSMÅL - PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR
YRKESFAG
Generelle læringsmål
Studenten skal etter fullført praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag ved NTNU ha følgende
samlede læringsutbytte definert som profesjonskunnskap, profesjonsutøvelse og
profesjonsutvikling:
Profesjonskunnskap

Studenten


har god faglig, yrkesdidaktisk og pedagogisk kunnskap rettet mot trinn 8–13



har god kunnskap om opplæring i bedrift/virksomhet og kan se faget/yrket i et historisk
og kulturelt perspektiv



har god kunnskap om forskningsmetode og utviklingsarbeid



har bred kunnskap om læringsstrategier, arbeidsmetoder, læringsarenaer, materiell,
verktøy og uttrykksformer



har god kunnskap om og kan reflektere over sammenhenger mellom vitenskapsfag,
profesjonsfag og utdanningsprogramfag i opplæringen og over fagenes utforming,
utvikling og betydning i samfunnet



har god kunnskap om dialog og kommunikasjon i undervisning/opplæring og samarbeid



har grundig forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og
opplæringsløpet



har god kunnskap om og kan holde seg oppdatert på gjeldende lov- og planverk for
profesjons- og yrkesutøvelsen



har bred kunnskap om mangfold, ungdomskultur, ungdoms utvikling og læring i ulike
sosiale og kulturelle kontekster

Profesjonsutøvelse

Studenten


kan planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning /opplæring basert på
forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og teori



kan gjennomføre et profesjonsrettet FoU-prosjekt under veiledning



kan planlegge og gjennomføre en praktisk og variert undervisning/opplæring, som
inkluderer bruk av ulike læringsarenaer, hjelpemidler og uttrykksformer



kan tilpasse undervisningen/opplæringen i samsvar med gjeldende læreplaner og lovverk
og legge til rette for et motiverende og inkluderende læringsmiljø
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kan lede elever/lærlinger og grupper/klasser i et læringsfellesskap og legge til rette for
gode relasjoner elevene/lærlingene imellom og mellom lærer og elev/lærling i den
hensikt å fremme elevenes/lærlingenes faglige og sosiale læring og utvikling



kan vurdere elevers/lærlingers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til
at elevene/lærlingene reflekterer over egen læring og faglige utvikling

Profesjonsutvikling

Studenten


kan bygge gode relasjoner til elever/lærlinger og skape konstruktive og inkluderende
lærings-miljø



kan formidle og diskutere faglige, yrkesdidaktiske og pedagogiske problemstillinger



har solid faglig, pedagogisk, yrkesetisk og fag-/yrkesdidaktisk kompetanse



kan reise problemstillinger, undersøke og drøfte disse kritisk gjennom teoretisk og
forskningsbasert kunnskap for å videreutvikle egen praksis og bidra til skolens/bedriftens
utvikling



kan bygge samarbeidsrelasjoner med foresatte, kolleger og andre aktører som er relevante
for skoleverket og andre opplæringsarenaer



kan bygge gode relasjoner til foresatte og kommunisere og samarbeide med andre
aktuelle samarbeidspartnere



kan opptre profesjonelt og kritisk og selvstendig reflektere over og diskutere faglige,
profesjonsetiske og utdanningspolitiske spørsmål

Læringsmål - praksis
Profesjonskunnskap

Studenten


har god kunnskap om læring og ulike arbeidsmetoder, læremidler og uttrykksformer



har god kunnskap om å planlegge, gjennomføre og reflektere over
undervisning/opplæring



har god kunnskap om å vurdere elevers/lærlingers læring og bruke ulike
vurderingspraksiser for å fremme læring



har god kunnskap om klasseledelse og om samspillet elever/lærlinger imellom og mellom
elev/lærling og lærer



har god kunnskap om lærerens rolle, rettigheter og plikter, lærerarbeidet på
organisasjonsnivå, teamarbeid og om skole-hjem-samarbeid
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har god kunnskap om konkret forsknings- og utviklingsarbeid i praksisskolen

Profesjonsutøvelse

Studenten


kan planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning/opplæring basert på
forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og teori og et godt faglig grunnlag



kan planlegge og gjennomføre praktisk og variert undervisning/opplæring som inkluderer
bruk av ulike læringsarenaer, læremidler, og uttrykksformer



kan tilpasse undervisningen/opplæringen i samsvar med gjeldende læreplaner og lovverk,
og legge til rette for et motiverende og inkluderende læringsmiljø



kan lede elever/lærlinger i et læringsfellesskap og legge til rette for gode relasjoner
elevene/lærlingene imellom og mellom lærer og elev/lærling i den hensikt å fremme
likeverd og elevenes/lærlingenes faglige og sosiale læring og utvikling



kan vurdere elevers /lærlingers læring og bidra til at elevene/lærlingene reflekterer over
egen læring og faglige utvikling



har et profesjonelt elev- og lærlingesyn og kan realisere fellesskapsverdier og gjeldende
regler i skolen

Profesjonsutvikling

Studenten


kan reflektere over fag, undervisning/opplæring og elevenes/lærlingenes læring i lys av
aktuelle læreplaner og profesjonsetiske perspektiver



kan analysere og forbedre egen praksis i møte med elevenes/lærlingenes forutsetninger,
interesser og behov med bakgrunn i forskning, teori og erfaring



kan vurdere egen og andres praksis med utgangspunkt i relevant teori og forskning



kan initiere og gjennomføre FoU-prosjekt i samarbeid med utdanningsinstitusjonen og
praksisskolen



kan opptre profesjonelt og kritisk reflektere over og diskutere faglige, yrkesdidaktiske og
yrkesetiske problemstillinger



kan identifisere, håndtere og forebygge brudd på normer og regler



kan bygge samarbeidsrelasjoner med foresatte, kolleger og andre aktører som berøres av
skolens virksomhet
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LÆRINGSMÅL PÅ EMNENIVÅ
Læringsmål - pedagogikk
Profesjonskunnskap

Studenten


har god kunnskap om læring og utvikling, danning og utdanning, demokrati og likeverd



har bred kunnskap om sosialisering og ulike kulturer, spesielt blant ungdom



har god kunnskap om sammenhenger mellom individuelle, sosiale og kulturelle faktorer i
arbeidet med tilpasset opplæring, likeverd og frafallsproblematikk



har god kunnskap om klasseledelse



har god kunnskap om ulike former for vurdering og testing og konsekvenser av disse,
både nasjonalt og internasjonalt



har god kunnskap om sammenhenger mellom utdanningshistorie, utdanningspolitikk og
skolens og lærerens rolle i samfunnet



har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid i skole og utdanning, herunder
samfunnsvitenskapelig forskningsmetode



har god kunnskap om dialog og kommunikasjon i undervisning/opplæring og samarbeid



har grundig kunnskap om lov- og planverk, skolen som organisasjon, rammebetingelser
og styringsstruktur

Profesjonsutøvelse

Studenten


kan analysere læreplaner, bidra til lokalt læreplanarbeid og utvikle planer basert på
generelle mål for opplæringen, lokale planer og elevers/lærlingers individuelle behov



kan legge til rette for et inkluderende og meningsfylt læringsmiljø som fremmer
elevenes/lærlingenes motivasjon og progresjon i læringen



kan lede, kommunisere og samarbeide med elever/lærlinger i et læringsfellesskap og
bidra til relasjonsbygging elever/lærlinger imellom og mellom lærere og elever/lærlinger



kan gjennomføre et profesjonsrettet FoU-prosjekt under veiledning

Profesjonsutvikling

Studenten


viser en selvstendig og etisk holdning i møte med alle elever/lærlinger, foresatte og
kolleger, basert på grunnleggende verdier forankret i FNs menneskerettigheter,
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Barnekonvensjonen og skolens generelle læreplan


har grunnleggende innsikt i og kritisk holdning til sentrale etiske og vitenskapsteoretiske
problemstillinger i utdanningsforskning



kan formulere, undersøke og drøfte problemstillinger gjennom teoretisk og
forskningsbasert kunnskap for å videreutvikle egen praksis og bidra til skolens utvikling



kan opptre profesjonelt og kritisk reflektere over og diskutere faglige, profesjonsetiske og
utdanningspolitiske problemstillinger



kan reflektere over og utvikle egen praksis i møte med elevenes/lærlingenes
forutsetninger, interesser og behov på bakgrunn av solid faglig kunnskap



kan bygge relasjoner og samarbeide med foresatte, kolleger og andre aktører som er
relevante for skoleverket

Læringsmål - yrkesdidaktikk
Profesjonskunnskap

Studenten


har god kunnskap om ulike teoretiske perspektiver og relevant forskning og
utviklingsarbeid knyttet til undervisning/opplæring i fagene/yrkene



ha god yrkesdidaktisk og pedagogisk kunnskap rettet mot trinn 8–13



har god kunnskap om opplæring i bedrift/virksomhet og kan se faget /yrket i et historisk
og kulturelt perspektiv



har god kunnskap om forskningsmetode og utviklingsarbeid



har bred kunnskap om læringsstrategier, arbeidsmetoder, læringsarenaer, materiell,
verktøy og uttrykksformer



har god kunnskap om skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet



har kunnskap om ungdomskultur, ungdoms utvikling og utfordringer knyttet til
undervisning/opplæring og læring i fagene/yrkene



har god kunnskap om gjeldende læreplan i fagene/utdanningsprogrammene



har god kunnskap om dialog og kommunikasjon i undervisning/opplæring og samarbeid



har god kunnskap om og kan holde seg oppdatert på gjeldende lov- og planverk for
profesjons- og yrkesutøvelsen



har god kunnskap om ulike former for vurdering og testing i fagene/opplæringene, både
nasjonalt og internasjonalt
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Profesjonsutøvelse

Studenten


kan analysere læreplaner i fag/utdanningsprogram for ungdomstrinnet og videregående
opplæring, og utvikle lokale planer som grunnlag for planlegging, gjennomføring,
vurdering og dokumentasjon



kan planlegge, gjennomføre og reflektere over opplæring basert på forsknings- og
erfaringsbasert kunnskap og teori



kan planlegge og gjennomføre en praktisk og variert opplæring, som inkluderer bruk av
ulike læringsarenaer, materiell, verktøy og uttrykksformer



kan lede elever/lærlinger i et læringsfellesskap og legge til rette for gode relasjoner
elevene/lærlingene imellom og mellom lærer/instruktør og elev/lærling i den hensikt å
fremme likeverd og elevenes/lærlingenes faglige og sosiale læring og utvikling



kan gjennomføre et profesjonsrettet FoU-prosjekt under veiledning



kan begrunne fagets/yrkets plass og relevans i skolen, bedrift/virksomhet og samfunnet



kan vurdere elevenes/lærlingenes læring, gi læringsfremmede tilbakemeldinger og bidra
til at elevene/lærlingene reflekterer over egen læring og faglig utvikling



kan anvende kunnskap om ungdomskultur og ungdommers utvikling knyttet til i
opplæringen i fagene/utdanningsprogrammene



kan tilpasse opplæringen i faget/utdanningsprogrammet slik at den tar hensyn til
elevenes/lærlingenes ulike behov og kan legge til rette for et motiverende og
inkluderende læringsmiljø

Profesjonsutvikling

Studenten









kan formidle og diskutere faglige og yrkesdidaktiske problemstillinger
kan opptre profesjonelt og kritisk og selvstendig reflektere over og diskutere faglige,
yrkesdidaktiske og yrkesetiske problemstillinger
kan bygge gode relasjoner til elever/lærlinger og skape konstruktive og inkluderende
læringsmiljø
kan reise yrkesetiske og yrkesdidaktiske problemstillinger, undersøke og drøfte disse
kritisk gjennom teoretisk og forskningsbasert kunnskap for å videreutvikle egen praksis
og bidra til skolens og bedriftens/virksomhetens utvikling
kan reflektere over og utvikle egen praksis i møte med elevenes/lærlingenes
forutsetninger, interesser og behov med bakgrunn i forsknings- og erfaringsbasert
kunnskap og teori
kan bygge relasjoner og samarbeide med foresatte, kolleger og andre aktører som er
relevante for opplæringen i skole og bedrift/virksomhet
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STUDIETS OPPBYGNING
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag tilbys som et deltidsstudium over to år.
Omfang

Undervisningen i pedagogikk, yrkesdidaktikk og praksis foregår i samme semester, og er
organisert som et helhetlig, sammenhengende studium. Praktisk-pedagogisk utdanning for
yrkesfag har et omfang på totalt 60 studiepoeng som fordeler seg på følgende måte:


Pedagogikk: 30 studiepoeng



Yrkesdidaktikk: 30 studiepoeng



Praksis: 70 dager (ca 100 timer) veiledet praksis inngår som en integrert del av
pedagogikk og yrkesdidaktikk og er ikke studiepoenggivende. Det foreligger en egen
emnebeskrivelse for praksis.

Modell av anbefalt løp for påbygningsstudiet på deltid (FPPU-Y)

Semester
4. semester (vår)
3. semester (høst)
2. semester (vår)
1. semester (høst)
1)

Emne (30 sp)

Emne (30 sp)

Emne (0 sp)

Pedagogikk

Yrkesdidaktikk

Praksis (H/V)1)

Praksis er integrert i studieenhetene i pedagogikk og yrkesdidaktikk og gir ikke uttelling i studiepoeng.

Praksis

All praksis er veiledet og foregår i autentiske yrkessituasjoner med elever/lærlinger i skolen.
Studentene skal ha praksisopplæring i videregående opplæring, eller relevante fag/tema i
ungdomsskolen. Praksis i ungdomsskolen må minmum være 10 dager og utgjøre ca 7-10 timer
undervisning/opplæring. Praksisopplæringen kan gjennomføres som individuell praksis og
parpraksis. Minimum 50 % av praksisen skal være individuell.
Obligatorisk oppmøte
Generelt er praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag basert på at studenten selv tar ansvar for
eget læringsarbeid. Dette innebærer at studenten i utgangspunktet selv disponerer sin arbeidstid.
NTNU er imidlertid tillagt et sertifiseringsansvar som skal sikre at studentene behersker de
områder som er grunnleggende for den kommende yrkesutøvelsen. Det er avgjørende at studentene
utvikler seg som selvstendige og ansvarlige lærere og at de er i stand til å samarbeide med sine
kolleger. Egen innsats har ikke bare betydning for egen læring, men også for kollegers faglige
utvikling. Studiet inneholder en del aktiviteter som har til hensikt å etablere gode læringsmiljø,
bygge relasjoner mellom studentene og mellom lærerne og studentene. Det er derfor krav om
oppmøte i undervisningen.
For å kunne få formell vurdering i et emne, må kravene til obligatorisk oppmøte være oppfylt.
Oppmøte i fellesundervisningen er obligatorisk og regnes inn som en del av det obligatoriske
oppmøtet i alle deler av studiet; pedagogikk, yrkesdidaktikk og praksis. Emnebeskrivelsene
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fastsetter kravet til oppmøte i det enkelte emnet. Studenten er selv ansvarlig for å registrere seg og
holde oversikt over sitt oppmøte i undervisningen.
Oppmøte i praksis

All praksis i skolen er obligatorisk. Fravær endrer ikke kravet til antall praksistimer. Dette betyr
at både ved sykdomsfravær og ved avtalt fravær må timene tas igjen ved et senere tidspunkt.
Sykdomsfravær skal umiddelbart meldes til veileder ved praksisskolen.
Vurdering
Vurderingsordningene for de ulike emnene som inngår i praktisk-pedagogisk utdanning for
yrkesfag inkluderer ulike obligatoriske aktiviteter og avsluttende eksamener. Hensikten med de
ulike formene for vurdering er flere: De skal både bygge opp under studentenes egen
læringsprosess, gi et bredt grunnlag for å vurdere studentenes måloppnåelse og samtidig bidra til
at studentene opparbeider egne erfaringer knyttet til vurdering som en del av lærerrollen.
Emnebeskrivelsene inneholder en beskrivelse av emnets vurderingsordning, inkludert de
obligatoriske aktivitetene. For å kunne framstille seg til sluttvurdering i et emne, må alle
obligatoriske aktiviteter være godkjente.
Vurdering av praksis

Praksis vurderes med karakterene bestått eller ikke bestått. Underveisvurdering og før/etterveiledning gis av praksisveiledere og faglærere. Ved studiets slutt foretar praksisseksjonen
ved Program for lærerutdanning en samlet vurdering av praksis etter rapportering fra
praksisveiledere og faglærere. Dersom praksisseksjonen ikke finner grunnlag for å sette karakteren
bestått, vil Partnerskapsledermøtet foreta en endelig vurdering. Møtets vurdering kan ikke ankes.
I henhold til § 30 i Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, har
studenten adgang til ny praksisperiode én gang dersom første gang vurderes til ikke bestått.
Skikkethetsvurdering

I henhold til § 4 i Lov om universiteter og høyskoler og Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere
utdanning, skal det foregå en helhetlig og løpende vurdering av studentens faglige, pedagogiske
og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer.
Studenter som er i faresonen for å bli vurdert som uskikket for læreryrket, skal ha melding om
dette straks. Dersom det er grunnlag for dette, skal det settes inn veiledningstiltak. Ved oppretting
av særskilt skikkethetssak, følger saksgangen prosedyrene fastsatt i forskriften.
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Emneoversikt
Alle emner som inngår i praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag har studierettskrav. Dette
innebærer at emnene bare tilbys til studenter som er tatt opp til studieprogrammet emnet inngår i.
FPPU yrkesfag, deltid over to år
Emne
Tittel
PPU4410
Pedagogikk, deltid
PPU4420
Praksis, deltid
PPU4581
Yrkesdidaktikk i yrkesfag, deltid

Sp
30
0
30

Undervisning
4 semester
4 semester
4 semester

Obl. = Emnet har obligatorisk aktivitet som må være bestått for å få gå opp til eksamen.
FK = Emnet har forkunnskapskrav.
Sjekk emnebeskrivelsen for nærmere informasjon: www.ntnu.no/studier/emner/

Overgangsordninger
Følgene av ny Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8–
13 fra og med høsten 2013

Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8–13 trådte i
kraft studieåret 2013/2014. Studieplanen for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag er endret
i henhold til rammeplanen. Dette innebærer at studenter som startet på praktisk-pedagogisk
utdanning for yrkesfag høsten 2012 eller tidligere, gis anledning til å fullføre etter rammeplan av
2003 som sertifiserer for undervisning på trinn 5–13 til og med 31. desember 2016. Etter 31.
desember 2016 må studentene fullføre i henhold til rammeplanen av 2013 som sertifiserer for
undervisning på trinn 8–13.
Fritak og innpassing på bakgrunn av tidligere utdanning

Fullført første del av praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag etter rammeplan av 1992 gir ikke
grunnlag for fritak for deler av praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag etter rammeplan av
2003 og 2013.
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag utgjør en helhet hvor pedagogikk, yrkesdidaktikk og
praksis er integrert. Deler av det faglige innholdet, undervisningen og vurderingen er felles. Det
blir derfor ikke gitt fritak for noen av delene i praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag på
grunnlag av tidligere avlagt eksamen i andre studier. Dette gjelder for eksempel avlagt eksamen i
årsenhet fra høgskole hvor yrkesdidaktikken er en integrert del av studiet, avlagt eksamen i
pedagogikk og praktisk-pedagogisk utdanning fra andre høgskoler og universitet enn NTNU.
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YRKESFAGLÆRERUTDANNING
Forankret i Forskrift om rammeplan for yrkesfaglærerutdanning for trinn 8‐13, fastsatt av
Kunnskapsdepartementet 18. mars 2013

Studietilbud


BACHELOR – YRKESFAGLÆRERUTDANNING, med studieretningene
BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK (BA)
ELEKTROFAG (EL)
TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON (TIP)
HELSE- OG OPPVEKSTFAG (HO)
RESTAURANT- OG MATFAG (RM)

BACHELOR - YRKESFAGLÆRERUTDANNING
Kort om yrkesfaglærerutdanning
Studieplanen er utarbeidet i nært samarbeid med yrkesfaglærere med erfaring fra
videregående skole, samt fagarbeidere og ledere fra bedrifter og virksomheter.
Studiet fører fram til bachelor - yrkesfaglærerutdanning med følgende studieretninger:


Bygg- og anleggsteknikk



Elektrofag



Teknikk og industriell produksjon



Helse- og oppvekstfag



Restaurant- og matfag

Målgruppe
Bachelor – yrkesfaglærerutdanning henvender seg til yrkesutøvere med relevante
fag/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesopplæring på videregående nivå innen det
aktuelle yrkesområdet, eller tilsvarende realkompetanse og relevant praksis fra
yrkesområdet.
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Kvalifikasjon/vitnemål
Studieprogrammet fører til bachelor – yrkesfaglærerutdanning, 180 studiepoeng med en av
følgende studieretninger:


Bygg- og anleggsteknikk



Elektrofag



Teknikk og industriell produksjon



Helse- og oppvekstfag



Restaurant- og matfag

Yrkesmuligheter
Yrkesfaglærerutdanningen er en bachelorutdanning som kvalifiserer for arbeid som lærer i
videregående opplæring, voksenopplæring og 8.–10. trinn i grunnskolen samt for
opplæringsvirksomhet i arbeidslivet. Studiet gir også relevante kvalifikasjoner for ledelse
på mellomnivå relatert til aktuelle yrkesområder.
Yrkesfaglærerutdanningen kvalifiserer for arbeid innen opplæring av elever, lærlinger og
ansatte. Aktuelle yrker kan være:


Lærer i yrkesfag i den videregående skolen



Lærer i relevante fag i 8.–10. trinn i grunnskolen



Leder av opplæring på arbeidsplasser



Medarbeider på opplæringskontor

Videre studier
Studiet kvalifiserer også for relevante masterstudier, som for eksempel det toårige
masterstudiet, Fag og yrkesdidaktikk – studieretning yrkesfag ved NTNU.
Enkeltemner i studiet kan brukes til:


Videreutdanning for yrkesfaglærere



Instruktørutdanning/bedriftspedagogutdanning

Ledelse av opplæring er hovedfokus for yrkesfaglærerutdanningen.
Opptak
Opptak til treårig yrkesfaglærerutdanning bygger på:


Fag/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesopplæring på videregående nivå
innen det aktuelle yrkesområdet



Minimum to års yrkespraksis etter avsluttet fagutdanning



Generell studiekompetanse eller vurdert realkompetanse

Studenten søker til den enkelte studieretning gjennom Samordna opptak.
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Krav til politiattest

Krav til politiattest, jf. forskrift 31. januar 2007 nr. 173 om opptak til universiteter og
høyskoler kap.6, fastsatt med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og
høyskoler § 4-9.
For søkere med følgende yrkesbakgrunn innen helse- og sosialfag kreves det autorisasjon
(jf. Lov om helsepersonell, § 48):


Ambulansearbeider



Apotektekniker



Fotterapeut



Helsefagarbeider



Helsesekretær



Ortopeditekniker



Tannhelsesekretær

Autorisasjon

Bestemmelsen hjemles i Forskrift om opptak til høyere utdanning, § 4-7.
Yrkesfaglærerutdanning
Fag-/svennebrev eller annen fullført og bestått treårig yrkesutdanning i skole fra
videregående opplæring og 2 års relevant praksis etter avsluttet utdanning. I de
tilfeller der det kreves autorisasjon for å praktisere yrket, kreves det også
autorisasjon for opptak til yrkesfaglærerutdanningen.
Endret ved forskrifter 18 nov 2008 nr. 1351 (i kraft 1. jan 2009), 23 nov 2009 nr. 1393 (i kraft 1 jan 2010).
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Læringsutbytte
For å kunne lede opplæring på ulike opplæringsarenaer er det nødvendig med både
breddekompetanse innenfor relevant studieretning i tillegg til en oppdatert
dybdekompetanse innenfor relevant utdanningsprogram. Dette gjelder ikke bare teoretisk
kunnskap, men også praktiske erfaringer fra arbeidslivet som gir trygghet i
undervisningssituasjonen.
Kandidaten skal etter fullført yrkesfaglærerutdanning ha følgende samlede læringsutbytte, definert
som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Studenten


har kunnskap om gjeldende lovverk og styringsdokumenter som er relevante for
profesjons- og yrkesutøvelsen



har bred kunnskap om yrkesfag, pedagogikk og yrkesdidaktikk,
arbeidsmetoder/verktøy og prosesser som er relevante for profesjons- og
yrkesutøvelsen



kan se yrkesopplæringen og yrkesutøvelsen i et historisk og kulturelt perspektiv



har kunnskap om skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag, og det helhetlige
opplæringsløpet fra ungdomstrinnet til endt fag- eller yrkesopplæring (8 -13
trinn).



har bred kunnskap om ungdomskultur, ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale
og flerkulturelle kontekster



kjenner til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid med
relevans for lærerprofesjonen innenfor det yrkespedagogiske og det yrkesfaglige
området, og kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet
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Ferdigheter

Studenten


kan anvende sine yrkesfaglige, pedagogiske, yrkesdidaktiske og teknologiske
kunnskaper



kan planlegge, begrunne, gjennomføre, lede, vurdere og dokumentere relevant
fag- og yrkesopplæring tilpasset elevenes/lærlingenes behov



kan vurdere og dokumentere elevers læring og utvikling, gi læringsfokuserte
tilbakemeldinger og bidra til at elevene/lærlingene kan reflektere over egen læring



kan orientere seg i faglitteraturen og forholde seg kritisk til informasjonskilder og
eksisterende teorier knyttet til ungdomstrinnet og fag- og yrkesopplæring (813.trinn)



kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer, og reflektere
over egen yrkesutøvelse og justere denne under veiledning



kan bruke og henvise til relevante forskningsresultater for å treffe begrunnede
valg og gjennomføre systematisk yrkesfaglig og pedagogisk utviklingsarbeid

Generell kompetanse

Studenten


har innsikt i relevante faglige og yrkesetiske problemstillinger kan formidle
sentralt fagstoff skriftlig, muntlig og gjennom andre dokumentasjonsformer og via
faglig innsikt, engasjement og formidlingsevne kan motivere for
elevenes/lærlingenes læring, yrkesstolthet og yrkesidentitet



kan analysere egne behov for kompetanseheving og ha endrings- og
utviklingskompetanse for å møte framtidens behov i skole, arbeids- og
samfunnsliv



kan legge til rette for entreprenørskap, nytenkning og innovasjon, og at lokalt
arbeidsliv, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen



kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor
fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis



kan bygge gode relasjoner til elever/lærlinger og skape konstruktive og
inkluderende læringsmiljø, også for minoriteter og i manns- eller kvinnedominerte
miljøer



kan bygge gode relasjoner til foresatte, kommunisere og samarbeide med andre
aktuelle samarbeidspartnere
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Studiets oppbygning
Studiet er en samlingsbasert bachelorutdanning, og er organisert som et heltidsstudium,
180 studiepoeng, fordelt over tre studieår á 60 studiepoeng per studieår. En avsluttende
bacheloroppgave utgjør 30 studiepoeng. 10 studiepoeng kobles til profesjonsfaget
(pedagogikk og yrkesdidaktikk) og 20 studiepoeng til yrkesfaget (yrkesfaglig bredde
og/eller dybde).
Yrkesfaglærerutdanningen skal ha et omfang på 180 studiepoeng og bestå av:


Profesjonsfag 60 studiepoeng med veiledet yrkespedagogisk praksis: pedagogikk,
30 studiepoeng og yrkesdidaktikk, 30 studiepoeng



Yrkesfag 120 studiepoeng med veiledet yrkesfaglig praksis: yrkesfaglig bredde,
60 studiepoeng og yrkesfaglig dybde, 60 studiepoeng

Fordelingen mellom bredde og dybde kommer frem i oversikten under for hvert av
programmene. Bredde er markert med B, og dybde er markert med D.
Yrkesfaglærerutdanningen er et samlingsbasert studium som vektlegger sammenhengen
mellom profesjonsfaget og yrkesfaget hvor veiledet pedagogisk og yrkesfaglig
praksisopplæring inngår i hver av disse studieenhetene. Det er et hovedprinsipp at studiet
skal være yrkesrettet og relevant, med forankring i praksis, både i yrker og pedagogisk
virksomhet. I den treårige yrkesfaglærerutdanningen må en ivareta det doble praksisfeltet
gjennom hele studieforløpet. Yrkesdidaktikk er gjennomgående i hele utdanningen.
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Modell av anbefalt studieløp for bachelor – Bygg- og anleggsteknikk (BA)

1.år
Første semester (høst)
Emnekode
YFL2120
LYFA1002
YFL4310
YFL4300
YFL4306

Emnenavn
Matematikk
Innføring i yrkesutøvelse og arbeidsmetoder
Profesjonsfag – Yrkesdidaktikk (del 1 av 2)
Profesjonsfag – Pedagogikk (del 1 av 2)
Pedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring
(del 1 av 2)

SP
10
10
5
5
0

B
10
10

D
0
0

SP
5
5
10
5
5
0

B
5
5
0

D
0
0
10

SP
10
10
5

B
10
0

D
0
10

Andre semester (vår)
Emnekode
LYFA1003
LYFA1004
YFL2212
YFL4310
YFL4300
YFL4306

Emnenavn
Fysikk
Bransjekunnskap
Fagbasert DAK
Profesjonsfag – Yrkesdidaktikk (del 2 av 2)
Profesjonsfag – Pedagogikk (del 2 av 2)
Pedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring
(del 2 av 2)

2.år
Tredje semester (høst)
Emnekode
LYFA2001
YFL2131
YFL4301
YFL4311
YFL4312
YFL4307

Emnenavn
Matriallære og HMS
Husbyggingsteknikk
Profesjonsfag – pedagogikk – generell didaktikk
(del 1 av 2)
Profesjonsfag – yrkesdidaktikk (del 1 av 2)
Profesjonsfag Yrkesdidaktikk Veiledning og
instruksjon (del 1 av 2)
Pedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring
(del 1 av 2)

2,5
2,5
0
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Fjerde semester (vår)
Emnekode
LYFA2002
YFL2133
YFL4301
YFL4311
YFL4312
YFL4307

Emnenavn
Effektiv energibruk
Anleggsteknikk
Profesjonsfag – pedagogikk – generell didaktikk
(del 2 av 2)
Profesjonsfag – yrkesdidaktikk (del 2 av 2)
Profesjonsfag Yrkesdidaktikk Veiledning og
instruksjon (del 2 av 2)
Pedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring
(del 2 av 2)

SP
5
15
5

B
5
0

D
0
15

B
15
0

D
0
5

B
0

D
20

2,5
2,5
0

3.år
Femte semester (høst)
Emnekode
LYFT3003
YFL2229
YFL4303
YFL4308

Emnenavn
Innovasjon og entreprenørskap
Kart og oppmåling
Profesjonsfag Pedagogikk og yrkesdidaktikk
Skolen i samfunnet
Pedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring
(del 1 av 2)

SP
15
5
10
0

Sjette semester (vår)
Emnekode
YFL2900
YFL4308

Emnenavn
Bacheloroppgave
Pedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring
(del 2 av 2)

SP
30
0
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Modell av anbefalt studieløp for bachelor – Elektrofag

1.år
Første semester (høst)
Emnekode
YFL2120
LYFA1002
YFL4310
YFL4300
YFL4306

Emnenavn
Matematikk
Innføring i yrkesutøvelse og arbeidsmetoder
Profesjonsfag – Yrkesdidaktikk (del 1 av 2)
Profesjonsfag – Pedagogikk (del 1 av 2)
Pedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring
(del 1 av 2)

SP
10
10
5
5
0

B
10
10

D
0
0

SP
5
5
10
5
5
0

B
5
5
0

D
0
0
10

SP
10
10
5

B
10
0

D
0
10

Andre semester (vår)
Emnekode
LYFA1003
LYFA1004
YFL2125
YFL4310
YFL4300
YFL4306

Emnenavn
Fysikk
Bransjekunnskap
Elektrisitetslære
Profesjonsfag – Yrkesdidaktikk (del 2 av 2)
Profesjonsfag – Pedagogikk (del 2 av 2)
Pedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring
(del 2 av 2)

2.år
Tredje semester (høst)
Emnekode
LYFA2001
YFL2210
YFL4301
YFL4311
YFL4312
YFL4307

Emnenavn
Matriallære og HMS
Automatisering
Profesjonsfag – pedagogikk – generell didaktikk
(del 1 av 2)
Profesjonsfag – yrkesdidaktikk (del 1 av 2)
Profesjonsfag Yrkesdidaktikk Veiledning og
instruksjon (del 1 av 2)
Pedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring
(del 1 av 2)

2,5
2,5
0
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Fjerde semester (vår)
Emnekode
LYFA2002
LYFE2001
LYFE2004
YFL4301
YFL4311
YFL4312
YFL4307

Emnenavn
Effektiv energibruk
Elektriske maskiner
Elektriske anlegg
Profesjonsfag – pedagogikk – generell didaktikk
(del 2 av 2)
Profesjonsfag – yrkesdidaktikk (del 2 av 2)
Profesjonsfag Yrkesdidaktikk Veiledning og
instruksjon (del 2 av 2)
Pedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring
(del 2 av 2)

SP
5
10
5
5

B
5
0
0

D
0
10
5

B
15
0

D
0
5

B
0

D
20

2,5
2,5
0

3.år
Femte semester (høst)
Emnekode
LYFT3003
LYFE2003
YFL4303
YFL4308

Emnenavn
Innovasjon og entreprenørskap
Sensor- og måleteknikk
Profesjonsfag Pedagogikk og yrkesdidaktikk
Skolen i samfunnet
Pedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring
(del 1 av 2)

SP
15
5
10
0

Sjette semester (vår)
Emnekode
YFL2900
YFL4308

Emnenavn
Bacheloroppgave
Pedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring
(del 2 av 2)

SP
30
0
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Modell av anbefalt studieløp for bachelor – Teknikk og industriell produksjon (TIP)

1.år
Første semester (høst)
Emnekode
YFL2120
LYFA1002
YFL4310
YFL4300
YFL4306

Emnenavn
Matematikk
Innføring i yrkesutøvelse og arbeidsmetoder
Profesjonsfag – Yrkesdidaktikk (del 1 av 2)
Profesjonsfag – Pedagogikk (del 1 av 2)
Pedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring
(del 1 av 2)

SP
10
10
5
5
0

B
10
10

D
0
0

SP
5
5
10
5
5
0

B
5
5
0

D
0
0
10

SP
10
10
5

B
10
0

D
0
10

Andre semester (vår)
Emnekode
LYFA1003
LYFA1004
YFL2330
YFL4310
YFL4300
YFL4306

Emnenavn
Fysikk
Bransjekunnskap
Fagbasert DAK
Profesjonsfag – Yrkesdidaktikk (del 2 av 2)
Profesjonsfag – Pedagogikk (del 2 av 2)
Pedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring
(del 2 av 2)

2.år
Tredje semester (høst)
Emnekode
LYFA2001
LYFT2003
YFL4301
YFL4311
YFL4312
YFL4307

Emnenavn
Matriallære og HMS
El-lære og fluidteknikk
Profesjonsfag – pedagogikk – generell didaktikk
(del 1 av 2)
Profesjonsfag – yrkesdidaktikk (del 1 av 2)
Profesjonsfag Yrkesdidaktikk Veiledning og
instruksjon (del 1 av 2)
Pedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring
(del 1 av 2)

2,5
2,5
0
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Fjerde semester (vår)
Emnekode
LYFA2002
LYFT2004
LYFT2005
YFL4301
YFL4311
YFL4312
YFL4307

Emnenavn
Effektiv energibruk
Sveiseteknikk
Automatisering
Profesjonsfag – pedagogikk – generell didaktikk
(del 2 av 2)
Profesjonsfag – yrkesdidaktikk (del 2 av 2)
Profesjonsfag Yrkesdidaktikk Veiledning og
instruksjon (del 2 av 2)
Pedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring
(del 2 av 2)

SP
5
10
5
5

B
5
0
0

D
0
10
5

B
15
0

D
0
5

B
0

D
20

2,5
2,5
0

3.år
Femte semester (høst)
Emnekode
LYFT3003
YFL2227
YFL4303
YFL4308

Emnenavn
Innovasjon og entreprenørskap
Produksjons- og kvalitetsteknikk
Profesjonsfag Pedagogikk og yrkesdidaktikk
Skolen i samfunnet
Pedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring
(del 1 av 2)

SP
15
5
10
0

Sjette semester (vår)
Emnekode
YFL2900
YFL4308

Emnenavn
Bacheloroppgave
Pedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring
(del 2 av 2)

SP
30
0
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Modell av anbefalt studieløp for bachelor – Helse- og oppvekstfag (HO)

1.år
Første semester (høst)
Emnekode
LYFH1001
LYFH1002
YFL4310
YFL4300
YFL4306

Emnenavn
Kommunikasjon og samhandling
Mat og helse 1 (del 1 av 2)
Profesjonsfag – Yrkesdidaktikk (del 1 av 2)
Profesjonsfag – Pedagogikk (del 1 av 2)
Pedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring
(del 1 av 2)

SP
10
5
5
5
0

B
5
2,5

D
5
2,5

SP
5
10
10
5
5
0

B
2,5
5
5

D
2,5
5
5

SP
10
10
5

B
10
5

D
0
5

Andre semester (vår)
Emnekode
LYFH1002
LYFH1003
LYFH1004
YFL4310
YFL4300
YFL4306

Emnenavn
Mat og helse 1 (del 2 av 2)
Helsefremmende arbeid
Yrkesutøving
Profesjonsfag – Yrkesdidaktikk (del 2 av 2)
Profesjonsfag – Pedagogikk (del 2 av 2)
Pedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring
(del 2 av 2)

2.år
Tredje semester (høst)
Emnekode
LYFH2001
LYFH2002
YFL4301
YFL4311
YFL4312
YFL4307

Emnenavn
Mat og helse 2
Kultur og mangfold
Profesjonsfag – pedagogikk – generell didaktikk
(del 1 av 2)
Profesjonsfag – yrkesdidaktikk (del 1 av 2)
Profesjonsfag Yrkesdidaktikk Veiledning og
instruksjon (del 1 av 2)
Pedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring (del
1 av 2)

2,5
2,5
0
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Fjerde semester (vår)
Emnekode
LYFH2003
LYFH2004
YFL4301
YFL4311
YFL4312
YFL4307

Emnenavn
Selvvalgt fordypningsoppgave innen eget yrke
Mennesker i ulike livsfaser
Profesjonsfag – pedagogikk – generell didaktikk
(del 2 av 2)
Profesjonsfag – yrkesdidaktikk (del 2 av 2)
Profesjonsfag Yrkesdidaktikk Veiledning og
instruksjon (del 2 av 2)
Pedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring
(del 2 av 2)

SP
10
10
5

B
0
5

D
10
5

B
10
10

D
0
0

B

D
20

2,5
2,5
0

3.år
Femte semester (høst)
Emnekode
LYFH3001
LYFH3003
YFL4303
YFL4308

Emnenavn
Organisasjon og ledelse
Ungdom og helse
Profesjonsfag Pedagogikk og yrkesdidaktikk
Skolen i samfunnet
Pedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring
(del 1 av 2)

SP
10
10
10
0

Sjette semester (vår)
Emnekode
YFL2900
YFL4308

Emnenavn
Bacheloroppgave
Pedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring
(del 2 av 2)

SP
30
0
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Modell av anbefalt studieløp for bachelor – Resturant- og matfag (RM)

1.år
Første semester (høst)
Emnekode
YFL8101
YFL8103
YFL4310
YFL4300
YFL4306

Emnenavn
Naturfag
Trygg mat – mikrobiologi og hygiene
Profesjonsfag – Yrkesdidaktikk (del 1 av 2)
Profesjonsfag – Pedagogikk (del 1 av 2)
Pedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring (del
1 av 2)

SP
10
10
5
5
0

B
10
5

D
0
5

SP
10
7,5
2,5
5
5
0

B
10
5
0

D
0
2,5
2,5

SP
5
5
7,5
2,5
5

B
0
5
0
0

D
5
0
7,5
2,5

Andre semester (vår)
Emnekode
YFL8102
YFL8105
YFL8106
YFL4310
YFL4300
YFL4306

Emnenavn
Mat og helse – matkjemi og ernæring
Produksjonsteknologi
Drikkelære og sensorikk (del 1 av 2)
Profesjonsfag – Yrkesdidaktikk (del 2 av 2)
Profesjonsfag – Pedagogikk (del 2 av 2)
Pedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring (del
2 av 2)

2.år
Tredje semester (høst)
Emnekode
YFL8201
YFEL8203
YFL8206
YFL8106
YFL4301
YFL4311
YFL4312
YFL4307

Emnenavn
Konserveringsteknologi
Bransjekunnskap
Trygg mat – kvalitetsstyring og lovverk
Drikkelære og sensorikk (del 2 av 2)
Profesjonsfag – pedagogikk – generell didaktikk
(del 1 av 2)
Profesjonsfag – yrkesdidaktikk (del 1 av 2)
Profesjonsfag Yrkesdidaktikk Veiledning og
instruksjon (del 1 av 2)
Pedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring (del
1 av 2)

2,5
2,5
0
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Fjerde semester (vår)
Emnekode
YFL8202
YFL8205
YFL4301
YFL4311
YFL4312
YFL4307

Emnenavn
Råvare og produktteknologi – kjøtt og fisk
Råvare og produktteknologi – melk og
vegetabiler
Profesjonsfag – pedagogikk – generell didaktikk
(del 2 av 2)
Profesjonsfag – yrkesdidaktikk (del 2 av 2)
Profesjonsfag Yrkesdidaktikk Veiledning og
instruksjon (del 2 av 2)
Pedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring
(del 2 av 2)

SP
10
10

B
5
5

D
5
5

B
0
0
5

D
7,5
5
2,5

B
10

D
10

5
2,5
2,5
0

3.år
Femte semester (høst)
Emnekode
YFL8301
YFL8304
YFL8305
YFL4303
YFL4308

Emnenavn
Mat og helse – helse og matkultur
Matmikrobiologi
Videregående bransjekunnskap
Profesjonsfag Pedagogikk og yrkesdidaktikk
Skolen i samfunnet
Pedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring
(del 1 av 2)

SP
7,5
5
7,5
10
0

Sjette semester (vår)
Emnekode
YFL2900
YFL4308

Emnenavn
Bacheloroppgave
Pedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring
(del 2 av 2)

SP
30
0
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Arbeids‐, lærings‐ og vurderingsformer
Prinsipper i valg av arbeids- og læringsformer

Praksisorientering

Utgangspunktet for studiet er oppgaver og utfordringer
knyttet til læreryrket

Problemorientering

Læring gjennom å arbeide med problemstillinger knyttet til
praksisfeltet (prosjektarbeid, utviklingsarbeid)

Læring ved hjelp av Studiet skal legge vekt på egnede eksempler som gjøres til
gjenstand for analyse og refleksjon med tanke på bruk i egen
eksempler
praksis
Erfaringslæring

Praksisopplæring skal legge opp til nye erfaringer og
refleksjonsprosesser

Opplevelsesorientering Gjennom opplevelser skal følelses- og tankemessige
reaksjoner danne refleksjon knyttet til opplevelsers betydning
for læring og utvikling
Verdiorientering

Bevissthet om eget verdi- og normgrunnlag vektlegges som
en sentral del av den yrkesetiske kompetansen

Studentinnflytelse

Studentene skal utarbeide mål og planer for egen læring, samt
delta aktivt i å utvikle studiet gjennom fortløpende
evalueringer. Det legges opp til varierte arbeids- og
læringsformer i løpet av utdanningen. Studentene skal gis
mulighet til selv å oppleve ulike læringssituasjoner som er
relevante i forhold til fremtidig lærerpraksis. Samlinger og
praksis i studiet er obligatorisk.

Prosjekt

Prosjektarbeid inngår som en integrert del av studiet.
Studenten fordyper seg i et valgfritt eller gitt tema. Arbeidet
utføres i normalt i grupper

Seminarer

Gruppebasert eller for hele kull som en fordypning i tematikk
etter innspill fra lærere og/eller studenter. Studenten gis
trening i deltakelse i, og ledelse av, seminarer

Skrivekurs

Studenten gis en praktisk innføring i akademisk skriving

Veiledning

Studentene mottar både yrkesfaglig- og yrkesdidaktisk
veiledning som del av ordinær undervisning og praksis.
Studentene utøver dessuten veiledning av hverandre, og av
elever i praksis

Alle arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen. Studenten
må dessuten ha deltatt på minimum 80 % av undervisningen i hvert emne. Arbeidskravene
fremkommer av emnebeskrivelsene.
Eksamen vurderes med karakter A – F, eller bestått / ikke bestått.
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Progresjonskrav
Viser til Forskrift om studier ved Norges teknisk‐naturvitenskapelige universitet (NTNU) § 3‐3. Tap av
studierett Praksis

Omfanget av praksisopplæringen skal være minimum 130 dager, fordelt med 70 dager
veiledet yrkespedagogisk praksis (8.-13.trinn), og 60 dagers veiledet yrkesfaglig praksis
knyttet til arbeidslivet.
Yrkespedagogisk praksis skal i hovedsak gjennomføres i videregående skole og fordeles
på ulike trinn. Minst 10 dager skal gjennomføres på ungdomstrinnet (8.–10. trinn).
Erfaringer fra praksis i skole og bedrift legger premisser for innhold og struktur i studiet.
Praksiserfaringer i form av praktisk og teoretisk kunnskap skal til sammen bidra til
refleksjon og analytiske læreprosesser i studiet, med sikte på en helhetlig forståelse av
pedagogisk virksomhet.
Innpassing
Det kan gis fritak for eksamen eller obligatoriske arbeidskrav dersom studenten kan
dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme
eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant
eksamen på tilsvarende nivå eller etter vurdering av dokumentert realkompetanse, jf.
Universitets- og høyskoleloven § 3-5.
Krav om skikkethet
I henhold til § 4 i Lov om universiteter og høyskoler og Forskrift om skikkethetsvurdering
i høyere utdanning, skal det foregå en helhetlig og løpende vurdering av studentens faglige,
pedagogiske og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer.
Studenter som er i faresonen for å bli vurdert som uskikket for læreryrket, skal ha melding
om dette straks. Dersom det er grunnlag for dette, skal det settes inn veiledningstiltak. Ved
oppretting av særskilt skikkethetssak, følger saksgangen prosedyrene fastsatt i forskriften.
Tekniske og andre forutsetninger
Studentene skal ha egen PC, som benyttes både på samling og i mellomperiodene.
Sensurordning
I henhold til lov om universiteter og høyskoler, § 3-9, vil studentens kunnskaper og
ferdigheter bli prøvd og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte. Vurderingen
skal også sikre det faglige nivået ved vedkommende studium. Sensurordningen ved studiet
vil for øvrig følge forskrift om studier og eksamen.
Internasjonalisering
Internasjonalisering innebærer at studenten får en utdanning tilpasset et internasjonalt
perspektiv, herunder de virkninger arbeidsinnvandring har for norsk arbeidsliv. NTNU er
generelt positiv til internasjonalt samarbeid og studentutveksling. Studenter som søker om
å få ta deler av studiet i utlandet, vil få vurdert dette.
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Overgangsordninger
[Evt. tekstlig beskrivelse av overgangsordninger]
Emnene YFL4302 og YFL4313 ble undervist siste gang vår 2016. Eksamen avholdes siste
gang vår 2017.
Faglig overlapp/studiepoengsreduksjon

Emnekode 1
YFL4303
YFL2900

Emnekode 2/3/4…
YFL4302, YFL4313
YFL4302, YFL4313

Overlapp / studiepoeng
5 sp
5 sp

Overgangsordninger for eldre emner er beskrevet i studieplan for studieåret emnet ble
tilbudt.
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INTERNASJONALE MASTERPROGRAM
Studietilbud
Master of Philosophy in Childhood Studies ................................................................ 354
Master of Philosophy in Development Studies, specialising in Geography ................ 359
Master of Science in Globalization: transnationalism and culture .............................. 364
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MASTER OF PHILOSOPHY IN CHILDHOOD STUDIES
Approved by the Board at NTNU 30.08.2005, with changes made by the Faculty of Social Sciences
and Technology Management 07.12.2015.

INTRODUCTION
The Norwegian Centre for Child Research (NOSEB) offers an interdisciplinary, international
master’s programme in Childhood Studies. The degree is awarded by the Faculty of Social
Sciences and Technology Management at NTNU and administered by NOSEB. The master’s
programme offers an advanced education in interdisciplinary social studies of children and
childhood.
Admission requirements
The master's programme accepts Norwegian and Nordic students, in addition to self-financing
international students.
Admittance to the programme requires a bachelor’s degree in the social sciences or humanities, or
other equivalent education. The average grade of the degree must be at least C by the Norwegian
grading system, or equivalent, as decided by NTNU. A background in childhood studies, social
anthropology, geography, sociology or history is recommended.
The language of instruction is English, and applicants must document their English proficiency by
achieving a passing grade from a Norwegian upper secondary school (videregående skole) or
through a standardized test (TOEFL 600/90 paper-based/internet-based or IELTS with 6.5 or
better). Applicants may document their English proficiency in other ways, and students from some
countries may be exempted from documenting their competence in English as described above.
For more information, please contact the Office of International Relations or consult the following
website: www.ntnu.edu/studies/imp/admissions.
Employment opportunities
The MPhil in Childhood Studies qualifies for work related to research, teaching, supervision and
consultancy in the fields of children, welfare and social development. The master’s programme
will be relevant for building a career related to children and childhood in different public sectors
in governmental organisations. This may include policy and planning for children’s living
conditions in ministries and institutions which concern children, both locally and internationally.
Another important area is non-governmental organisations (NGOs), such as Save the Children and
the Red Cross.
Ph.d.

MPhil in Childhood Studies qualifies for the PhD Programme in Interdisciplinary Child Research,
as well as several other PhD Programmes within the social sciences.
Social and academic arrangements for students
At the beginning of the first semester, a common ground between students and teachers will be
established. Through social and academic arrangements everyone will have the opportunity to get
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to know one another. Both students and teachers are encouraged to share experiences from their
own childhoods and/or childhoods in their “home country”, and basic theoretical perspectives
within Childhood Studies will be introduced and discussed.
LEARNING OBJECTIVES
A candidate who has completed the Master's programme in Childhood Studies should have the
following learning outcomes defined in terms of knowledge, skills and general competence:
Knowledge
- has been given knowledge and perspectives regarding contemporary debates in childhood
studies
- has knowledge on how childhoods and children’s lives vary and are shaped by historical,
social, cultural, political, economic and everyday life contexts
- has knowledge on international and regional conventions on children’s rights and how
they might be used to improve children’s well-being
Skills
- can carry out independent research on children’s lives and on childhood as a social
phenomenon
- has the skill of contributing to promoting children’s views and perspectives in public
services
General competence
- has been given practical training in various steps of planning and carrying out project
work and research on children’s lives in different settings and in a global context

-

has knowledge and experience of multicultural environments through being an active
student in the programme

-

has academic communication skills (writing and verbal) and reflexivity in contexts in
which several parties are involved

Furthermore, a main focus of the programme is to generate knowledge about childhood, children’s
life-worlds, and the politics of childhood in changing societies. The programme will give a broad
introduction to different theoretical and methodological perspectives and key concepts in
contemporary social and historical research on children and childhood. The central issue is
childhood and related themes such as generation, gender, class, identity and ethnicity, as these take
form through varying processes like globalisation, institutionalisation, consumption and
commercialisation.
The master’s programme is theoretically and methodologically related to interdisciplinary social
studies of childhood. A child perspective, including participatory approaches and conducting
research with children, represents a main integrative approach. The UN Convention on the Rights
of the Child (CRC) is discussed as a tool to promote children’s well-being worldwide. Important
topics are children as participants in play, education, child labour, community building, and the
social, political and economic reproduction of society in general. CRC can be seen as part of
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globalisation processes, producing particular images of what it means to be a child. An important
aim is to encourage comprehensive insights in and an understanding of how the globalised
conditions under which children grow up affect “local” and “national” childhoods in both the
global North and the global South. The ways in which children themselves explore and experience
their everyday lives and childhoods are also explored.
PROGRAMME STRUCTURE
The master’s programme in Childhood Studies involves two years of full-time study. The normal
workload for a full-time student for one academic year is 60 credits. Most of the courses during
both years have minimum 80% compulsory attendance. The programme is structured around a
combination of core courses (52.5 credits) and elective courses (7.5 credits), which provide a
general introduction to theory and methodology, as well as giving students the opportunity to
specialize in particular topics. In addition, the programme includes a master’s thesis (60 credits).
Programme structure - MPhil in Childhood studies

Semester
4th sem
(spring)
3rd sem
(autumn)
2nd sem
(spring)
1st sem
(autumn)

Course (7,5 cr)

Course (7,5 cr)

Course (7,5 cr)

Course (7,5 cr)

BARN3900

BARN3102

BARN3201

Experts in
Teamwork

BARN3400

BARN3101

BARN3202

BARN3300

Elective course

Experts in Teamwork (EiT)

Experts in Teamwork will be taught as an intensive village in this master’s programme.
Master’s thesis agreement

All students must sign a master’s thesis agreement that regulates the relationship between student
and supervisor, among other things.
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Course overview
Core courses

Code

Title
Social Studies of Children
and Childhood
Children’s Rights
Methods and Ethics in
Childhood Studies
Methodological
Perspectives on Child and
Childhood Research
Children and Development
in the Global South
Preparatory Course,
Master’s Thesis

Cr. Term

EiT

Experts in Teamwork

7,5

BARN3900 1)

Master’s Thesis

60

BARN3101
BARN3102
BARN3201
BARN3202
BARN3300
BARN3400 1)

Elective courses
Code
Title
2)
GEOG3006
Quantitative Methods
Environment, Development
2)
and Changing Rural
GEOG3515
Livelihoods
Humanitarianism: Theory
GEOG3516 2)
and Practice
2)
GEOG3522
Migration and Development
Globalization Theory and
SANT3508 2)
Culture

Admission

Comp. Pre.

7,5

Autumn

Open

X

X

7,5

Spring

Open

X

X

7,5

Spring

Open

X

X

7,5

Autumn

Open

X

X

7,5

Autumn

Open

X

X

X

X

X

X

X

X

7,5

Admission to
programme 3)
Restricted
Spring
admission
Autumn Admission to
/Spring programme 3)
Spring

Cr. Term
7,5 Autumn

Admission
Open

Comp. Pre.
X
X

7,5

Spring

Open

X

X

7,5

Autumn

Open

X

7,5

Spring

Open

X

X

7,5

Spring

Open

X

X
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Bachelor courses
Code
Title
Children’s rights in a
BARN2001
Global Perspective
Childhood, Education and
BARN2002
Well-being with a particular
focus on Africa.

Cr.

Term

Admission

7,5

Autumn

Open

Autumn

Open

Comp. Pre.

Comp.: The subject‘s compulsory activity must be passed to sit the exam.
Pre.: Prerequisites must be satisfied to be able to enroll in this subject.
You are advised to read the course description for more information: www.ntnu.edu/studies/courses
1)

Requires admission to MPhil in Childhood Studies. Exception: BARN3400 is open for exchange students from the
MA Children, Youth and International Development, Brunel University.
2)

For up-to-date information about which courses are running, please contact the Department of Geography (GEOG
courses) and the Department of Social Anthropology (SANT3508).

3)

Requires admission to the program of study (MPhil in Childhood studies).

Credit adjustments due to overlap in content
Course
Course
Credits
BARN3100
BARN3101
7,5 credits
BARN3100
BARN3102
7,5 credits
BARN3101
BARN3001
7,5 credits
BARN3200
BARN3201
7,5 credits
BARN3200
BARN3202
7,5 credits
BARN3201
BARN3002
4 credits
BARN3202
BARN3002
4 credits
GEOG3006
GEOG3002
7,5 credits
GEOG3006
GEOG3052
7,5 credits
GEOG3006
GEOG3004
7,5 credits
GEOG3006
AFR3002
7,5 credits
GEOG3006
AFR3005
7,5 credits
SANT3508
SANT3507
5 credits
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MASTER OF PHILOSOPHY IN DEVELOPMENT STUDIES,
SPECIALISING IN GEOGRAPHY
Approved by the Board at NTNU 16.12.2002, with changes made by the Faculty of Social Sciences
and Technology Management 11.12.2015

INTRODUCTION
The Master in Development Studies, specialising in Geography, is a programme designed for
students who want to specialise in development studies and social change. The degree is awarded
by the Faculty of Social Sciences and Technology Management at NTNU and administered by the
Department of Geography. It is an interdisciplinary degree that is relevant for students with
backgrounds in different social sciences, planning, and development studies. The programme thus
prepares you for both further research and jobs in a variety of sectors, including aid organisations,
the civil and diplomatic services, planning and policy, resource management, teaching and
research.
Admission requirements
The master's programme accepts Norwegian and Nordic students, in addition to self-financing
international students.
Admittance to this programme requires a Bachelor’s degree in Social Sciences. The degree must
include at least one year of studies within geography, planning or development studies.
The average grade of the degree must be at least C by the Norwegian grading system, or equivalent,
as decided by NTNU.
The language of instruction is English. All lectures and seminars will be held in English, all reading
material is in English and all term papers, assignments, exam papers and the thesis must be
submitted in English.
The applicants must document their English proficiency by achieving one of the following:
A passing grade from a Norwegian upper secondary school (videregående skole), or through a
standardized test:


TOEFL (Test of English as a Foreign Language) with a minimum score of 600/90 paper
based / internet based.



IELTS (International English Language Testing Service) with a minimum score of 6.5
points

Exceptions from this requirement can be given for certain groups of applicants. For more
information about the admission requirements, please consult the following webpage:
http://www.ntnu.edu/studies/langcourses/languagerequirements.
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LEARNING OBJECTIVES
Through the MPhil programme in Development studies, specialising in geography, the students
should have the following qualifications after finishing the master program:
Knowledge
 gained a thorough understanding of key concepts and theories within the field of
development studies and geography
 gained solid knowledge of methods of data collection and analysis
 reached an in-depth understanding of a specific development topic through the work with
the master thesis.
Skills
 Be able to identity and formulate relevant and feasible research objectives for a scientific
study and develop an appropriate research design
 Be able to undertake an independent research project under academic supervision



applying relevant theories and methods and according to ethical norms for research and
dissemination

General competency
 Acquired skills relevant for employment in public and private sectors and in academic
research
 Obtained an advanced level of written and oral proficiency.

The programme is open to both international and Norwegian students.
PROGRAMME STRUCTURE
The programme involves 2 years of full-time studies. The programme is structured around core
courses (37,5 credits), electives (37,5 credits) and a Master’s thesis (45 credits).
The core courses are: GEOG3053 Discourses of Development and Globalization, Experts in
Teamwork (EiT), GEOG3919 Progress and Fieldwork and either GEOG3005 Qualitative Methods
or GEOG3006 Quantitative Methods.
Students can choose electives worth 37,5 credits from a number of courses offered by the
Department of Geography or other departments. Courses other than those listed below can be
chosen as electives. Other courses may be chosen if approval is given by the Department of
Geography.

DEVELOPMENT STUDIES – SIDE 361

Programme structure - MPhil in Development Studies, specialising in Geography
Course
(7,5 cr)

Term
4th sem
(spring)
3rd sem
(autumn)
2nd sem
(spring)
1st sem
(autumn)

Course
(7,5 cr)

Course
(7,5 cr)
GEOG3920

GEOG3920
EiT - intensive
GEOG3053

Elective course
Elective course(s)

GEOG3005 or
GEOG3006

Course
(7,5 cr)

GEOG3919
GEOG3919

Elective course(s)

Candidates are expected to collect data and conduct fieldwork for their thesis in the beginning of
the third semester (2-3 months).
Experts in Teamwork (EiT)

Students admitted into this study program is supposed to choose an intensive village were the
language of instruction is English. The lectures will be given intensively for three weeks in January
during the second semester.
Master’s thesis agreement

All students must sign a master’s thesis agreement that regulates the relationship between student
and supervisor, among other things.
Course overview
Core courses
Code

EiT
GEOG3005
GEOG3006
GEOG3053

Title
Experts in Teamwork
(intensive)
Qualitative Methods
Quantitative Methods
Discourses of Development
and Globalization

Cr.

Term

7,5

Spring

7,5
7,5

Autumn
Autumn

Admission
Restricted
admission
Open
Open

7,5

Autumn

GEOG3919

Progress and Fieldwork

15

GEOG3920

Master’s Thesis

45

Autumn
/Spring/
Autumn
Spring/
Autumn

Comp. Pre.
X

X

X
X

X
X

Open

X

X

Restricted
admission

X

X

Restricted
admission
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Elective courses
Code
GEOG2009

GEOG3030
GEOG3101
GEOG3506
GEOG3515
GEOG3516
GEOG3517
GEOG3522
GEOG3523
AAR5270
BARN3300
GEOG3524
GEOG3525

Title
Vector Based GIS
Natural Resources
Management
Innovation and Regional
Development
Geography, Health and
Development
Environment, Development
and Changing Rural
Livelihoods
Humanitarianism: Theory
and Practice
Social Difference, Identity
and Place
Migration and Development
GIS Data Capture and
Mapping
Globalisation and Urban
Development
Children and Development
in the South
Raster Based GIS
Landscape, Planning and
Management

Cr.
7,5

Term
Autumn

Admission
Open

Comp.
X

Pre.
X

7,5

Autumn

Open

X

X

7,5

Spring

Open

X

X

7,5

Spring

Open

X

X

7,5

Spring

Open

X

X

7,5

Autumn

Open

X

7,5

Spring

Open

X

X

7,5

Spring

Open

X

X

7,5

Autumn

Open

X

X

7,5

autumn

Open

X

7,5

Autumn

Open

X

X

7,5

Spring

Open

X

X

7,5

Autumn

Open

X

X

Comp.: The subject‘s compulsory activity must be passed to sit the exam.
Pre.: Prerequisites must be satisfied to be able to enroll in this subject.
You are advised to read the course description for more information: www.ntnu.edu/studies/courses

Elective courses may be cancelled due to the teaching capacity at the Department of Geography
or if less than 5 students register for the course.
Information about cancellations will be given no later than January 10 in spring term and August
10 in autumn term. Check http://www.ntnu.edu/geography/studentinformation for updated
information on which courses are not available. For courses available outside the department of
Geography, please contact the respective department.
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Credit adjustments due to overlap in content
Course
Course
Credits
GEOG3003
GEOG3002
7,5 credits
GEOG3005
GEOG3052
7,5 credits
GEOG3005
AFR3005
7,5 credits
GEOG3005
AFR3002
7,5 credits
GEOG3005
GEOG3004
7,5 credits
GEOG3005
GEOG3002
7,5 credits
GEOG3006
GEOG3002
7,5 credits
GEOG3006
GEOG3052
7,5 credits
GEOG3006
GEOG3004
7,5 credits
GEOG3006
AFR3002
7,5 credits
GEOG3006
AFR3005
7,5 credits
GEOG3050
GEOG3504
7,5 credits
GEOG3053
GEOG3050
7,5 credits
GEOG3053
GEOG3050
7,5 credits
GEOG3053
SVGEO350
7,5 creidts
GEOG3053
GEOG3504
7,5 credits
GEOG3054
GEOG3050
7,5 credits
GEOG3505
GEOG3525
7,5 credits
GEOG3510
GEOG3519
6 credits
GEOG3510
GEOG3520
3 credits
GEOG3510
SVGEO328
6 credits
GEOG3510
GEOG3521
6 credits
GEOG3519
GEOG2009
7,5 credits
GEOG3520
SVGEO328
3 credits
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MASTER OF SCIENCE IN GLOBALIZATION: TRANSNATIONALISM
AND CULTURE
Approved by the Board at NTNU 12.10.2006, with changes made by the Faculty of Social Sciences
and Technology Management 11.12.2015.

INTRODUCTION
The master’s programme is a collaborative programme involving the follwing five departments:


Department of Industrial Economics and Technology Managment



Department of Historical Studies



Department of Social Anthropology



Department of Geography



Department of Social Work and Health Science

The aim of the programme is to provide students with a general understanding of the forms and
impacts of the processes of globalization related to politics and culture.
Globalization and the increased interconnectedness created by the rapid flow of capital, people,
goods, images and ideologies across national boundaries require a new set of specialized
educational tools. The programme aims at making students understand the complex interactions
between the political, economic, cultural and social trends which profoundly affect our daily lives
in the contemporary world. The student will gain:


an interdisciplinary perspective on the implications of globalization on civil society, state
power, changing patterns of national culture and global markets and technologies



a clear understanding of the effects of globalization on key actors in the global arena,
such as NGOs, global corporations, international campaigning groups, states or
multilateral institutions



the ability to employ interdisciplinary approaches to the practical challenges posed by
globalization through an internship undertaken in a global company or organization

Admission requirements
The master's programme accepts Norwegian and Nordic students, in addition to self-financing
international students.
Successful applicants must have achieved a minimum of the equivalent of a C grade (Norwegian
grading system) in their undergraduate degree to be accepted onto this Master’s programme, in
accordance with NTNU regulations.
Students with a BA in Humanities or Social Sciences with a specialization of minimum 80 ECTS
credits in a discipline with relevance to the MSc in Globalization’s academic components or
equivalent from a university or college defined as:
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Political Science
Sociology
Social Anthropology
History
Geography
European Studies
Economics
Development Studies
International Relations
Social Work

English language requirements for international students:


TOEFL score 600/90 paper based / internet based



IELTS with 6.5 or better.

Career opportunities
The Master’s programme’s specialization in Globalization: Transnationalism and Culture is
designed to provide its students with the specialist knowledge and transferable skills to pursue
careers in global corporations, non-governmental organizations (NGOs), and international
campaigning groups, the civil and diplomatic services or in the media, research and information
sectors. By the end of their degree, students will have gained relevant work experience in a global
corporation or organization and demonstrated their ability to employ interdisciplinary approaches
at both theoretical and practical levels.
Study environment
Students will enjoy an interdisciplinary environment at NTNU and have access to excellent
facilities such as a modern library, study rooms and computer labs. Courses from a wide range of
disciplines are involved and the globalization students will share experiences with students
studying in an interdisciplinary master programme.
LEARNING OBJECTIVES
Through the master’s programme the candidate:
Knowledge
 has obtained advanced knowledge within the field of globalization studies and specialist
knowledge within a given area
 has acquired thorough knowledge about the major theories and methods in globalization
research
 has obtained knowledge through work in real life situations through the internship.
Skills
 can work independently with theoretical and practical problem solving and apply relevant
and appropriate methods for research and other knowledge production in an independent
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manner.
can analyze and critically relate to different sources and types of information and to apply
these to structure and formulating academic argument.
can conduct a limited research project independently, but under supervision and in
accordance with existing ethical norms and guidelines.

General competency
 has command over the particular discourse and analytical concepts of the globalization
research field
 can apply the acquired knowledge and skills to new research areas in order to implement
advanced work tasks and projects and is able to disseminate independent work.
 has gained work experience, which is relevant for international organizations and
companies.

PROGRAMME STRUCTURE
The Master’s programme in Globalization is a two-year programme, which awards a total of 120
ECTS credits, 30 credits per semester over four semesters.
Programme structure - MSc in Globalization: Transnationalism and Culture

Term

Course
(7,5 cr)

Course
(7,5 cr)

Course
(7,5 cr)

4th sem.
(spring)

Master’s Thesis in Globalization1)

3rd sem.
(autumn)

Internship1)

2nd sem.
(spring)

SANT3508

1st sem.
(autumn)

GEOG3518

1)

Course
(7,5 cr)

Elective courses
(22,5 cr. from list below)
HIST3295

GEOG3005 or
GEOG3006

GEOG3053

The course code depends on the departmental belonging of the NTNU supervisor.

Internship

The internship provides a unique opportunity for students to develop and build their personal,
academic and professional capacities by managing an individual project. The students are
responsible for finding an internship on their own, and the internship project should contribute to
an interdisciplinary perspective and should be relevant to the needs and requirements of the
company/organization. It should lead to the production of a individually written academic
assignment, which will be undertaken under the supervision of a supervisor at NTNU, and a
corporate or organizational supervisor. The 30 credit assignment (code 3012) should be around

GLOBALIZATION – SIDE 367

35-40 pages (12 pt, 1.5 line spacing). The student must submit his/her internship assignment to the
NTNU supervisor by 15th December.
Students are supposed to choose a supervisor from one of the five departments at NTNU.
Master’s thesis

The 30 ECTS credit Master’s thesis should be between 50 and 70 pages in length (12 pt, 1.5
spacing). The contents of the thesis should fulfil an academic level appropriate to a Master’s level
course. Furthermore, it should relate to the interdisciplinary framework of the taught course
element of the Master’s programme. A detailed proposal in the form of a written outline of the
thesis (around 5 pages) should be written in the end of the third semester. The thesis should be
written over a 20-week period in the fourth semester. The deadline for submission of the thesis is
normally May 1st.Students must have passed all the courses on the Masters programme before
submitting the Master’s thesis. Students must have passed their Master’s thesis in order to present
themselves for the 30-minute oral exam related to the Master’s thesis. The grade for the Master’s
thesis may be adjusted after the oral exam. The Globalization, Transnationalism and Culture
students will normally write their thesis at NTNU, and may relate its contents to the internship
assignment.
Students are supposed to choose a supervisor from one of the five departments at NTNU.
Master’s thesis agreement

All students must sign a master’s thesis agreement that regulates the relationship between student
and supervisor, among other things.
Course overview
Core courses

Code
Title
Cr. Term
2)
GEOG3005 Qualitative Methods
7,5 Autumn
2)
GEOG3006 Quantitative Methods
7,5 Autumn
Discourses of Development
GEOG3053
7,5 Autumn
and Globalization
Knowledge Management in a
GEOG3518
7,5 Autumn
Global Economy
Contemporary International
HIST3295
7,5 Autumn
Economic History
Globalization, Theory and
SANT3508
7,5 Spring
Culture
1)

Internship / Work Project

30

Autumn

1)

Master’s Thesis in
Globalization

30

Spring

Admission
Open
Open

Comp. Pre.
X
X
X
X

Open

X

X

Open

X

X

Open

X

X

Open

X

X

Admission to
programme 5)
Admission to
programme 5)
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Elective courses
Code
Title
GEOG3522 Migration and Development
Immigration, Integration,
SARB3511
Diversity I
Immigration, integration,
SARB3512
Diversity II
SØK2006
International Trade
SØK2007
Development Economics
Green Value Creation and
TIØ4261
Ethical Perspectives
Global Governance of
TIØ5215
Sustainable Supply Chains
Codes for the Master’s thesis
Course
Department

GEOG3910
HIST3910
IØ3910
SARB3910
SANT3910

Department of Geography
Department of Historical
Studies
Department of Industrial
Economics and Technology
Management
Department of Social Work
and Health Science
Department of Social
Anthropology

Cr.
7,5

Term
Spring

Admission
Open

7,5

Spring

Open

X

15

Spring

Open

X

7,5
7,5

Spring
Spring

Open
Open

X
X

7,5

Spring

Open

X

7,5

Spring

Open

X

Cr. Term
30

Spring

30

Spring

30

Spring

30

Spring

30

Spring

Admission
Admission to
programme
Admission to
programme
Admission to
programme

Admission to
programme

Comp. Pre.
X
X

X
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Internship Courses
Course
Department

GEOG3012
HIST3012
IØ3012
SARB3012
SANT3012

Department of Geography
Department of Historical
Studies
Department of Industrial
Economics and Technology
Management
Department of Social Work
and Health Science
Department of Social
Anthropology

Cr. Term

30

Admission
Admission to
Autumn
programme
Admission to
Autumn
programme
Admission to
Autumn programme

30

Autumn

30
30

30

Admission to
programme
Admission to
Autumn
programme

Comp.: The subject‘s compulsory activity must be passed to sit the exam.
Pre.: Prerequisites must be satisfied to be able to enroll in this subject.
You are advised to read the course description for more information: www.ntnu.edu/studies/courses
1)
2)

The course code depends on the departmental belonging of the NTNU supervisor.

Students can choose either GEOG3005 or GEOG3006. If both courses are completed, the additional one will be
added as an elective.

