UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR FEMÅRIG
LEKTORUTDANNING, FOR STUDENTER TATT OPP TIL STUDIET FRA OG MED
STUDIEÅRET 2013/2014
Fastsatt av Rektor 17.04.2015 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av
07.12.2005 § 45.
Overordnede bestemmelser om lektorutdanningen er gitt i forskrift om rammeplan for
lektorutdanning for trinn 8 - 13, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 18.03.2013.
§ 1 Virkeområde og formål
Reglement for studenter på femårig lektorutdanning
Reglementet omfatter generelle regler for alle studenter på femårig lektorutdanning og
gjelder også profesjonsfaget i studiet. Rettigheter og plikter i forbindelse med disiplinfaglige
emner av studiet, vil være dekket i utfyllende regler for de enkelte vertsfakultetene. For
studenter på femårig lektorutdanning innenfor realfag gjelder utfyllende regler for
realfagsstudiene ved NTNU.
§ 2 Definisjoner
Disiplinfag
Profesjonsfag
Praksis

Delene av studiet som omfatter fagstudier (fag 1 og fag 2)
Delene av studiet som omfatter pedagogikk og fagdidaktikk
Veiledet praksisopplæring i skolen

§ 4 Studierett og studieprogresjon
For de femårige lektorutdanningsprogrammene gjelder studieforskriften § 4 nr. 5 om
studieprogresjon. I tillegg gjelder progresjonskrav for praksis fastsatt i gjeldende nasjonal
rammeplan for lektorutdanning trinn 8 – 13.
§ 8 Deltidsstudier
Søknad om deltidsstudier
Lektorutdanningen kan gjennomføres som deltidsstudier etter avtale med fakultetet, og må
avtales i samsvar med krav til progresjon i profesjonsfaget og øvrige progresjonskrav i
disiplinfagene. Praksis og profesjonsfagemner som ligger i samme semester i studieplanene
må alltid tas samlet.
§ 14 Studieplan og emnebeskrivelser
14.1 Godkjenning av studieplaner
Forvaltningsutvalget for lektorutdanningene på NTNU (FUL) er et overfakultært utvalg som
vedtar studieplanene. Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT) ved
Program for lærerutdanning (PLU) har ansvar for praksis og profesjonsfagdelen av studiet,
mens vertsfakultetene har ansvar for disiplinfagdelen av studiet.
14.2 Forkunnskapskrav til profesjonsfagemnene og praksisemnene
I profesjonsfagemnene og praksisemnene stilles det forkunnskapskrav som framgår i
studieplanen for lektorprogrammet.

§15 Innpassing
15.1.1 Opprykk i årskull på bakgrunn av innpassing
Studenter som tas opp til lektorutdanningen samme år vil tilhøre et og samme årskull.
Studenten som har tatt faglig overlappende utdanning tidligere, kan søke om å få innpasset
denne i lektorutdanningen sin. Dersom det dreier seg om innpassing av 60 studiepoeng som
tilsvarer ett års studier, gir dette grunnlag for å søke om opprykk i årskull for å avkorte
studietiden. Opprykk i årskull på bakgrunn av innpassing av ekstern utdanning eller tidligere
utdanning kan kun innvilges dersom det er ledig plass i det årskullet det søkes opprykk til.
Dersom det er flere søkere enn det er plass til i det aktuelle kullet, vil studentene rangeres
etter følgende kriterier:
1. Total studieansiennitet målt i antall studiepoeng i emner fra NTNU
2. Gjennomsnittskarakteren for alle emner avlagt ved NTNU
3. Alder, med den eldste først, spesifisert etter fødselsdato.
§ 16 Fritak for vurdering
16.1 Avgjørelse ved søknad om fritak
Lektorprogrammets vertsfakultet behandler søknader fra studenter på eget lektorprogram.
Ikrafttredelse
Utfyllende regler trer i kraft fra og med studieåret 2014/2015 for studenter tatt opp fra og
med høsten 2013.

