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Orientering om styrevedtak om gradsbenevnelser og tilleggsbetegnelser på
vitnemål
Vi viser til høringsnotat den 05.12.17.
Styret har i S-sak 7/18 den 14.03.18 vedtatt nye bestemmelser i studieforskriften om hvilke
gradsbenevnelser som brukes ved NTNU. Styrets vedtak er vedlagt.
Styret har også vedtatt bestemmelser om når tilleggsbetegnelsene siviløkonom og sivilingeniør kan
gis på vitnemålet i tillegg til graden master. Kunnskapsdepartementet vedtok den 18.12.15 ny
bestemmelse om rett til å gi de beskyttede titlene siviløkonom og sivilingeniør som
tilleggsbetegnelser på vitnemål. Dette ble fastsatt i forskrift av 16.12.2005 om grader og
yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler og fremgår av
§ 53, 2. og 3. avsnitt.
Departementet har forutsatt at institusjonene samordner sin praksis med hensyn til hva som skal
være vilkårene for å gi tilleggsbetegnelsene. Dette er gjort gjennom Universitets- og høgskolerådets
nasjonale råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) og teknologisk utdanning (NRT).
Masterprogram som tilfredsstiller vilkårene til opptakskrav og fagsammensetning, vil gi den
beskyttede tittelen som tilleggsbetegnelse på vitnemålet. For sivilingeniørutdanningen er det rektor
som avgjør hvilke studieprogram som tilfredsstiller kravene.
Retten til å bruke tilleggsbetegnelsene vil fremgå av vitnemålet, men vil ikke være del av
gradsbenevnelsen slik det er pr. i dag. Dette gjelder også for internasjonale masterprogram som
tilfredsstiller kravene. Endringene vil innføres så snart det teknisk er lagt til rette for dette i
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vitnemålsmalen. Rektor vil fastsette innføringstidspunktet for den nye ordningen. Fakultetene m.fl.
vil bli orientert når dette er klart.
Fra og med opptaket til studieåret 2019/20 vil de som tas opp til de 2-årige masterprogrammene
som bygger på 3-årig ingeniørutdanning eller tilsvarende, få gradsbenevnelsen master i ingeniørfag.
Begrunnelsen for endringen i gradsbenevnelse er FUS sin anbefaling om at det bør utvikles en
selvstendig profil på de 2-årige masterprogrammene som bygger på 3-årig ingeniørutdanning. Dette
arbeidet følges opp videre av FUS i samarbeid med fakultetene. Programmene vil fortsatt gi rett til
tilleggsbetegnelsen sivilingeniør dersom UHRs vilkår er oppfylt.

