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Universitetet i Stavanger (UiS) har 9500 studenter og 1300 tilsatte.

UiS tilbyr utdanninger fra grunnstudier til doktorgradsnivå. Våre fagområder inkluderer humaniora, samfunnsfag,
teknisk-naturvitenskapelige fag, helsefag, lærerutdanning og musikk og dans.

UiS er organisert i tre fakulteter:
Det humanistiske fakultet
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet driver utdanning, forskning og formidling innenfor sitt fagfelt gjennom
årsstudier, Bachelor, Master og Ph.D. samt personalets egen forskningsaktivitet og i forskningssamarbeid med
eksterne partnere. Fakultetet har følgende institutt:

- Institutt for matematikk og naturvitenskap
- Institutt for data- og elektroteknikk
- Institutt for petroleumsteknologi
- Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi
- Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging
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MASTER I TEKNOLOGI / SIVILINGENIØR
120 studiepoeng

Opptaksgrunnlag
Grunnlaget for opptak til studieprogrammet er fullført 3-årig Bachelor i ingeniørfag innenfor relevant fagområde
med et godt grunnlag innen konstruksjon-, material- og/eller strømningstekniske fag samt 30 studiepoeng
matematikk og statistikk.

Studieprogrammets innhold
Studieprogrammet er bygd opp av følgende komponenter: Grunnleggende metodeemner, fagstudium inkludert
eventuelle valgemner og masteroppgave. De grunnleggende metodeemnene er obligatoriske og tas i første del av
studieprogrammet.

Studieprogrammet avsluttes med en obligatorisk masteroppgave. Det er et viktig kriterium at emnene som er tatt i
studieprogrammet bygger opp under den valgte masteroppgaven.

Kvalifikasjon
Fullført utdanning kan gi adgang til å studere på Ph.D. (doktorgrads) programmer. Utdanningen kvalifiserer for
diverse yrkesvalg innen den fagretning som er valgt.

Karaktersystemet - generelle, kvalitative beskrivelser

Symbol Betegnelse Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier

 A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og
stor grad av selvstendighet.

B Meget god Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.
 C God Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god

vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.
D Nokså godt En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av

vurderingsevne og selvstendighet.
 E Tilstrekkelig Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten

vurderingsevne og selvstendighet.
 F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende

vurderingsevne og selvstendighet.
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Grunnlag for vitnemål

Poeng KarakterSemesterEmne

Grad: Master i teknologi / sivilingeniør Oppnådd grad: 30.06.2014

C5  2010 høstBIM310 Sammenføyningsteknikker

B5  2010 høstMIN110 Project Management 1

C10  2010 høstMOS210 Risikoanalyse og -styring

B5  2011 vårMOM460 Drift og vedlikeholdsstyring

C5  2011 vårMPT130 Fluiddynamikk

B5  2011 høstMOK120 Offshore feltutvikling

C5  2011 høstMOK160 Rørledninger og stigerør

C5  2011 høstMOM140 Mekaniske svingninger

D5  2011 høstMOM170 Elementmetoder, videregående del 1

A5  2012 vårMOA160 Korrosjon

C10  2012 vårMOM480 Marin teknologi og prosjektering

E5  2012 vårÅMA300 Matematikk 4 - differensialligninger

B5  2012 høstMOK110 Konstruksjoners integritet

C5  2012 høstMOK200 Plastisk konstruksjonsanalyse

C5  2012 høstMOM490 Marine operasjoner

D10  2013 vårMOM130 Faststoffmekanikk, videregående kurs

B30  2014 vår
Capabilities of a North Sea Stimulation Vessel

MKOMAS Masteroppgave konstruksjoner og materialer

Sum: 125,0

Stavanger, 11. september 2014

Saksbehandler

- Gradert karakter fra A - F med A som beste karakter. Karakteren E eller bedre kreves for at eksamen skal være bestått.
- Bestått/Ikke bestått benyttes i noen tilfeller. 
30 poeng pr. semester (60 poeng pr. år) er normal arbeidsbelastning for en heltidsstudent.

 


