

Generell informasjon om graden
Bachelor i ingeniørfag er tildelt i henhold til «forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høgskoler» av 16.12.2005. Utdanningen er gjennomført i samsvar med rammeplan for ingeniørutdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 03.02.2011. Normert studietid for utdanningen er 3 år og den har et omfang av 180 studiepoeng. Et fullført studieår er normert til 60 studiepoeng. Bachelor i ingeniørfag er en kvalifikasjon som inngår i første syklus i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 15.12.2011.


Studieprogrammets målsetting, innhold og organisering
 
Maskiningeniørutdanningen er en treårig profesjonsutdanning som tar sikte på å gjøre kandidatene i stand til å forstå og utføre ingeniørmessig arbeid innenfor fagfeltet maskin. Studentene lærer å bruke relevante verktøy og metoder for å løse maskintekniske problemer for næringslivet og samfunnet forøvrig. Kandidatene får en prosessteknisk forståelse for tverrfaglige problemstillinger. 
Studiets første år er felles for alle studentene for å gi en god bredde i grunnleggende emner. I siste del av 1. årskurs velger studentene studieretning. Noen av valgemnene i 3. klasse velges allerede som en følge av studieretningsvalget. 
Sammensetningen av studiet oppfyller Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning slik:
	30 studiepoeng fellesemner består av emnene matematikk 1, ingeniørfaglig yrkesutøvelse og ingeniørfaglig systemtenkning.
	50 studiepoeng programemner består av emnene materialteknikk/termodynamikk, mekanikk, matematikk 2, fysikk/kjemi, samt statistikk og økonomi. Utdanningen bachelor ingeniørfag - maskin har som mål å dekke samfunnets behov for maskiningeniører.
	70 studiepoeng tekniske spesialiseringsemner består av tilpassede emner for å oppfylle læringsutbyttet for den enkelte studieretning. Bacheloroppgaven inngår her.
	30 studiepoeng valgfrie emner bidrar til faglig spesialisering.


Kunnskapsområder i studiet er konstruksjon/design, varme, ventilasjon, sanitær, samt drift og vedlikehold, avhengig av valgt studieretning. Studiet deles i 3. semester opp i følgende studieretninger:

	Drifts- og vedlikeholds teknikk
	Konstruksjonsteknikk
	Varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk - VVS




Kandidatens læringsutbytte
Kunnskap
·	Kandidaten har grunnleggende kunnskaper om verktøy, metoder, materialer, og helhetlig system- og produktutvikling. Kandidaten har relevant spesialisering i enten konstruksjon og produksjon, varme ventilasjon og sanitær, eller drift og vedlikehold.
·	Kandidaten har grunnleggende kunnskaper i matematikk, naturvitenskap og relevante samfunns- og økonomifag og hvordan disse integreres i bredde eller dybde i studiet.
·	Kandidaten har kunnskap om fagets historie, utvikling og ingeniørens rolle i samfunnet. Kandidaten har kunnskap om konsekvenser av utvikling og bruk av teknologi.
·	Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid, relevant metodikk og arbeidsmåte innen eget fagfelt.
·	Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom Informasjonsinnhenting, og kontakt med fagmiljøer og praksis.

Ferdigheter
·	Kandidaten kan anvende kunnskap i matematikk, fysikk, kjemi og teknologiske emner for å formulere, spesifisere, planlegge og løse tekniske problemer på en velbegrunnet og systematisk måte.
·	Kandidaten behersker utviklingsmetodikk, og kan anvende programmer for modellering/simulering og kan realisere løsninger og systemer.
·	Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter, eksperimenter og simuleringer, samt analysere, tolke og bruke framkomne data, både selvstendig og i team.
·	Kandidaten kan finne, vurdere og utnytte teknisk viten på en kritisk måte innen sitt område, og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling, både skriftlig og muntlig.
·	Kandidaten kan bidra til nytenkning, innovasjon, kvalitetsstyring og entreprenørskap ved utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og/eller løsninger.

Generell kompetanse
·	Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde, og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.
·	Kandidaten kan formidle ingeniørfaglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk, og kan bidra til å synliggjøre teknologiens betydning og konsekvenser.
·	Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon.
·	Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet, og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.
·	Kandidaten kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser.



