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Høring - forslag til endringer i forskrift om grader mm.

Vi viser til departementets forslag til endringer i forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet
tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler.

Departementet foreslår at utdanningsinstitusjoner med rett til å tildele henholdsvis mastergrad i
teknologiske og mastergrad i økonomiske og administrative fag med korrekt fagsammensetning kan
anvende yrkestitlene sivilingeniør og siviløkonom som tilleggstittel på vitnemålet

Forslaget reiser flere spørsmål, og NTNU har flere bemerkninger.
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Sivilingeniør som tilleggstittel på vitnemålet
NTNU tildeler mastergrad i teknologiske fag. Graden som tildeles med ti1leggsbenevnelse er master
i teknologi / sivilingeniør. Vi har hatt denne ordningen siden ny gradsstruktur ble innført og er
opptatt av at vi fortsatt skal ha mulighet til å føye til sivilingeniør i gradsbenevnelsen. Vi støtter
derfor i utgangspunktet en forskriftsfesting av denne praksisen, men det forutsetter at det blir
avklart hvilke krav som skal stilles til innholdet i graden.

Slik forslaget er formulert er det uklart hva som skal avgjøre om tilleggstittelen kan benyttes.
Forslaget sier at tilleggstittelen kan benyttes ved korrekt fagsammensetning, men det er ikke sagt
noe nærmere om hva som ligger i dette og hvem som skal avgjøre det. Det eksisterer ingen nasjonal
rammeplan for mastergrad i teknologiske fag. Vi har heller ikke noe ønske om en nasjonal
rammeplan.

Dersom en institusjon får universitetsstatus, vil institusjonen selv kunne bestemme hvilke studier
som skal tilbys på masternivå. Vi er skeptisk til at den enkelte institusjon skal avgjøre om
tilleggstittelen skal benyttes uten at det foreligger overordnede føringer på hvilke fag som må inngå
i graden.
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Skal høyskolene gi utdanning på masternivå må denne akkrediteres av NOKUT. NOKUT vil
dermed kunne fungere som en kvalitetssikring for nye utdanninger ved høyskolene, men spørsmålet
vil fortsatt være uklart for allerede godkjente utdanninger.

Det er derfor behov for retningslinjer for hvilket innhold en grad med tilleggstittelen skal ha uten at
det må legges opp til en rammeplan. Uten slike retningslinjer er vi redd innholdet i graden vil bli
utvannet noe verken kandidatene, utdanningsinstitusjonene eller arbeidsgiverne er tjent med.

5-årig integrert lektorutdanning
På samme måte som for master i teknologi har NTNU føyd til lektor i gradsbenevnelsen for de 5-
årig integrerte lektorutdanningene. Nasjonalt råd for lærerutdanningen (NRLU) behandlet denne
problemsstillingen i 2007. NRLU viste til at det var et uttrykt ønske om å bruke lektorbetegnelsen i
forbindelse med de 5-årige lærerutdanningene og anbefalte at tittelen lektor kunne tas inn på
vitnemålene for lærerutdanning på masternivå.

NTNU innførte denne ordningen i 2008, og studenter som ble uteksaminert fra og med våren 2008
har fått tildelt graden master i <programnavn> / lektor. I og med at lektor ikke har vært en grad
som har vært tildelt i det gamle regimet og dermed heller ikke er en beskyttet tittel, går vi ut fra at
departementets forslag ikke vil få betydning for denne tilleggsbenevnelsen slik at den fortsatt kan
benyttes.

For NTNU vil det være av vesentlig betydning at lektor fortsatt kan benyttes som tilleggsbenevnelse
på samme måte som sivilingeniØr. NTNU har de siste årene opplevd en sterk økning i antall søkere
til den integrerte lektorutdanningen. Vi mener det er positivt for rekrutteringen til studiet at det
fremkommer tydelig i tildelingen av graden at utdanningen er på lektornivå. Med praktisk-
pedagogisk utdanning integrert i det 5-årige løpet skiller disse utdanningene seg fra andre
masterutdanninger fra samme fagområde. Vi ser det som en fordel å synliggjøre dette også i selve
gradstildelingen. For den integrerte 5-årige masterutdanningen har departementet satt ned et utvalg
som er i ferd med å utarbeide forslag til felles nasjonal rammeplan. På den måten vil det også bli
satt klare rammer for hvilke utdanninger som vil oppfylle kravet til tilleggsbenevnelsen.
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