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Maskin ingeniøren har kunnskap innen: 
Materialteknologi, Produktutvikling og Produktdesign,  
samt Ledelse av bedrifter og Produksjon, Kvalitetssikring og Miljøkrav.  
Alle disse faktorene er viktige for utviklingen av en god bedrift. 

 



Studiet tar deg med fra ide til ferdig produkt. 

 



Studiets innhold, oppbygging og sammensetning 
Fordeling av emner i 
henhold til kravene i 

Rammeplan for 

ingeniørutdanning: 

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Emner 1. studieår (Campus) - Alle ingeniørutdanningene ved NTNU i 
Gjøvik: 

Mekanikk 
Gir kunnskap og ferdigheter i beregning av krefter og påkjenninger i 

konstruksjoner. 

Matematikk 1 

Gir et grunnlag for anvendelse i ingeniørfagene. 

Materiallære og Produksjonsmetoder 

Typiske ingeniøremner som gir kunnskaper for valg av materialer og 

fremstilling av produkter. 

Ingeniørrollen 

Du skal bli kjent med ingeniørens arbeidsområder og arbeidsmåter og bli 
bevisst på å se konsekvenser av ulike teknologiske løsninger. 

Matematikk 2 for Bygg og Maskin 
Tilpasset matematikk for anvendelse Maskin. 

 

 

 

 

 



Emner 2. studieår (Campus) 

Alle ingeniørutdanningene ved NTNU i Gjøvik: 

Ingeniørfaglig systememne 
Har fokus på kvalitetsledelse og vitenskapelige metoder. 

Fysikk og Kjemi 
Gir en innføring i beregning av bevegelser, svingninger, væskemekanikk 

og varmeoverføring, samt grunnlag i kjemi. 

Statistikk og økonomi  

Maskin: 

Dataassistert design 
Fokuserer på modellering og simulering av maskiner og utstyr i 3D med 

bruk av SolidWorks. Programmet deles ut gratis til studentene 

Styrkeberegning 

Bygger på Mekanikk og Materiallære. 

Gir kunnskaper og ferdigheter i å dimensjonere maskindeler. 

Elementmetoden 
Gir kunnskaper og ferdigheter i anvendelse av avansert programvare 

(ANSYS) for å beregne og dimensjonere maskindeler. 

 

 



Emner 3. studieår (Campus) 

Design av dynamisk påkjente konstruksjoner 

Gir kunnskaper og ferdigheter i utmatting av konstruksjoner. 

Valgemner 

Det er mulig å velge emner som bidrar til faglig spesialisering i dybde eller 
i bredde. Forslag til emner er satt opp i egen tabell. 

Bacheloroppgave ingeniør 
Avsluttende oppgave som vanligvis gjøres i samarbeid med en bedrift. 

Oppgaven tar utgangspunkt i en realistiske problemstilling. 

Dere jobber i grupper og bruker kunnskap og ferdigheter fra flere 
fagområder i studiet.  

Besvarelsen presenteres skriftlig og muntlig. 

Næringsrelaterte oppgaver  

NTNU i Gjøvik ligger i en region med et større antall høyteknologiske bedrifter 
som Kongsberg Automotive, Benteler Aluminium Systems Norway, 

Steertec, Nammo, Sintef Manufacturing Raufoss, NCE Raufoss osv.  

Disse er i front på utvikling av nye produkter basert på avansert material- 

og produksjonsteknologi. Det er etablert nettverk mellom høgskolen og et 

stort antall lokale virksomheter. Dere vil derfor kunne tilbys oppgaver 
hvor dere løser aktuelle, næringsrelaterte ingeniøroppgaver. 



Laboratoriearbeid/praksis (Campus) 
Dere skal kunne omsette teoretiske kunnskaper til praksis.  

En viktig arena er bedrifter i regionen som åpner for ekskursjoner, 

relevante oppgaver og veiledning. 

Vi har også egne laboratorier som brukes til oppgaver innen 
materialtesting, bearbeiding, måleteknikk, innovasjon osv. 

 

 

Gjennomføring av studiet 
Det krever stor grad av tilstedeværelse. 

Dere tilbys også god oppfølging gjennom veiledning fra faglærer og 
læringsassistenter.  

 

Innleveringer og obligatoriske oppgaver kommenteres, evt. gis karakter. 

Jevnt arbeid gjennom studieåret viser seg å gi en bedre progresjon i 
læring enn lesing foran en avsluttende eksamen. 

 

Det kan ved behov lages individuelle utdanningsplaner som tilpasses 
studentens tidligere kompetanse. 



Studiekvalitet  
Studiekvalitet bygger på følgende pilarer: 

 Undervisningspersonalets faglige og pedagogiske kompetanse 

 Kvalitetssystem og involvering av studentene 

 Aktivt samspill med partnere i industri og næringsliv ved utvikling av 
studiet 

 Forskningsbasert undervisning 

 

Forskningsbasert undervisning  

Gjennom undervisning og praksis vil du få innsikt i 
teknologiutvikling. Du blir introdusert for metoder og 

tankegang som skal gjøre deg i stand til selv å 
gjennomføre laboratoriearbeid og enkle FoU-arbeider. 

Allerede 1. studieår skrives det rapporter hvor det  
legges vekt på god forskningsetikk gjennom selvstendig arbeid og god 
systematikk, bruk av litteratur og referanser.  

I siste studieår skal du gjennomføre en bacheloroppgave der alle 
elementer inngår. 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=J9KauHdJ4fYq1M&tbnid=IMeUDPqlcAM_bM:&ved=0CAUQjRw&url=http://statistikk.vfk.no/?sc_itemid%3D%7Bb749e503-99fd-4ee9-8f5d-f9d000151938%7D&ei=GeXxU-rZNsHnygPfq4CYCw&psig=AFQjCNFqEBOVDaqS47zTfuBEWZGeuORNuQ&ust=1408448010015775


Karrieremuligheter  

 

Utdanningen har en bred faglig profil.  

Du kan konstruere og utvikle nye produkter, utforme 

produksjonsutstyr og lede produksjon i verksted-
industri, produksjons-bedrifter, prosess-industri, 

offshore- og oljeindustri, eller løse oppgaver i 
konsulentfirmaer og i kommunale og statlige tekniske 

etater. 

 

 

Vanlige arbeidsoppgaver og videreutdanning: 
 Konstruksjon, utvikling og forbedring av produkter, konstruksjoner og 

produksjonsutstyr 

 Kvalitets- og produksjonsledelse 
 Utvikling og effektivisering av produksjonsprosesser 

 Drift av tekniske anlegg 
 Videre studier.  

Eks. Master i Sustainable Manufacturing ved NTNU i Gjøvik og 
masterprogrammene ved f.eks. NTNU i Trondheim.  

Masterstudier i utlandet. 



Internasjonalisering 
Studiet bruker ca. 50 % engelskspråklige lærebøker. 
Dere vil i løpet av studiet skrive korte artikler og ha 

muntlige presentasjoner på engelsk. 

Femte semester er tilrettelagt for frivillig studie i 
utlandet. Det er også mulig med forlengelse til og med 

6. semester etter avtale (Bacheloroppgave). 

 
HiG har avtaler med flere studiesteder, f.eks.: 

 CERN, Geneve, Sveits 
 FhS Fachhochschule Schmalkalden, Tyskland 

 University of Wollongong, Australia 
 University of Newcastle, upon Tyne, UK 

 USA, for oversikt se Internasjonalt kontor  

 

 

 

 

http://public.web.cern.ch/public/
http://www.fh-schmalkalden.de/
http://www.uow.edu.au/index.html
http://www.ncl.ac.uk/
http://www.hig.no/internasjonal/utveksling/hvor_kan_jeg_reise


Emnetabeller 
Alle emnene har en detaljert beskrivelse som inneholder læringsutbytte, 

detaljerte temaer, pedagogiske metoder, vurderingsform og læremidler. 

  
 

 
Bachelor i ingeniørfag – Maskin (Campus) - industriell design 2016-2019  

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester 

  S1(H)  S2(V)  S3(H)  S4(V)  S5(H)  S6(V)  

TEK2011 Materiallære for ingeniører  O 10                 

REA1141 Matematikk 1  O 10                 

BYG2251 Mekanikk  O 10                 

REA2071 Matematikk 2 for Bygg og Maskin  O    10              

TEK2111 Produksjonsmetoder  O    10              

TØL1002 Ingeniørrollen for elektro, maskin og fornybar energi  O    10              

TEK1002 Dataassistert design  O       10           

TEK2001 Elementmetoden  O       10           

REA2101 Fysikk og kjemi  O       10           

TØL1011 Ingeniørfaglig systememne  O          10        

SMF2251 Statistikk og økonomi  O          10        

TEK2021 Styrkeberegning  O          10        

 
Valgemne, 10 st.p.  V             10     

 
Valgemne, 10 st.p.  V             10     

 
Valgemne, 10 st.p.  V             10     

TEK3011 Design av dynamisk påkjente konstruksjoner  O                10  

TØL3905 Bacheloroppgave ingeniør  O                20  

Sum:  30 30 30 30 30 30 
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne 

 

http://www.hig.no/content/view/full/38565/language/nor-NO
http://www.hig.no/content/view/full/38683/language/nor-NO
http://www.hig.no/content/view/full/38781/language/nor-NO
http://www.hig.no/content/view/full/38805/language/nor-NO
http://www.hig.no/content/view/full/38648/language/nor-NO
http://www.hig.no/content/view/full/38780/language/nor-NO
http://www.hig.no/content/view/full/38510/language/nor-NO
http://www.hig.no/content/view/full/38516/language/nor-NO
http://www.hig.no/content/view/full/38674/language/nor-NO
http://www.hig.no/content/view/full/38707/language/nor-NO
http://www.hig.no/content/view/full/38702/language/nor-NO
http://www.hig.no/content/view/full/38540/language/nor-NO
http://www.hig.no/content/view/full/38549/language/nor-NO
http://www.hig.no/content/view/full/38549/language/nor-NO
http://www.hig.no/content/view/full/38549/language/nor-NO
http://www.hig.no/content/view/full/38511/language/nor-NO
http://www.hig.no/content/view/full/38743/language/nor-NO


Anbefalte valgemner for Maskin 
Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester 

  S1(H)  S2(V)  S3(H)  S4(V)  S5(H)  S6(V)  

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall studenter for oppstart av enkelte valgemner. 

TEK2031 Teknologiledelse  V             10     
 

SMF1212  Prosjektledelse  V             10     
 

SMF1301 Bedrifts- og forretningssystemer  V             10     
 

SMF3012 Organisasjonspsykologi og endringsledelse  V             10     
 

REA3011 Matematikk 3  V             10     
 

TEK2071 Utviklingsprosjekt, Læring i Bedrift  V                10  
 

SMF2051 Ledelse med arbeidslivsjuss  V                10  
 

ENE2031 Termodynamikk og varmelære  V                10  
 

Sum:  0 0 0 0 0 0 
 

*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne 

 

- SMF1212, SMF3001 og TEK2031 er tilpasset Campus timeplan 

- REA3011 kreves for å få optimal innpasning i masterprogrammene ved f.eks. NTNU i Trondheim 

- ENE2031 kan ikke tas for nettbasert utdanning 

NB! Det tas forbehold om tilstrekkelig antall studenter for oppstart av enkelte valgemner. 

Det er mulig å ta valgemner både i høst- og vår-semesteret.  

Tabellen viser forslag til valgemner. Andre emner som bidrar til faglig spesialisering kan også velges. 

 
 

 
 

 
 

http://www.hig.no/content/view/full/38541/language/nor-NO
http://www.hig.no/content/view/full/38564/language/nor-NO
http://www.hig.no/content/view/full/38569/language/nor-NO
http://www.hig.no/content/view/full/38810/language/nor-NO
http://www.hig.no/content/view/full/38703/language/nor-NO
http://www.hig.no/content/view/full/38517/language/nor-NO
http://www.hig.no/content/view/full/38528/language/nor-NO
http://www.hig.no/content/view/full/38729/language/nor-NO


Bachelor i ingeniørfag - Maskin (nettbasert) - industriell design 2016-2020  
Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester 

  S1(H)  S2(V)  S3(H)  S4(V)  S5(H)  S6(V)  S7(H)  S8(V)  

REA1141F Matematikk 1 for fleksibel ingeniørutdanning  O 10                       

BYG2251 Mekanikk  O 10                       

REA2071F 
Matematikk 2 for Bygg og Maskin, fleksibel 
ingeniørutdanning  

O    10                    

TØL1002 
Ingeniørrollen for elektro, maskin og fornybar 

energi  

O    10                    

TEK2011 Materiallære for ingeniører  O       10                 

REA2101 Fysikk og kjemi  O       10                 

TEK2111 Produksjonsmetoder  O          10              

SMF2251F Statistikk og økonomi  O          10              

TEK2001 Elementmetoden  O             10           

TEK1002 Dataassistert design  O             10           

 
Valgemne, 10 st.p.  V             10           

TØL1011 Ingeniørfaglig systememne  O                10        

TEK2021 Styrkeberegning  O                10        

 
Valgemne, 10 st.p.  V                   10     

 
Valgemne, 10 st.p.  V                   10     

TEK3011 Design av dynamisk påkjente konstruksjoner  O                      10  

TØL3905 Bacheloroppgave ingeniør  O                      20  

Sum:  20 20 20 20 30 20 20 30 

*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne 
 

 

 

 

http://www.hig.no/content/view/full/38682/language/nor-NO
http://www.hig.no/content/view/full/38781/language/nor-NO
http://www.hig.no/content/view/full/38684/language/nor-NO
http://www.hig.no/content/view/full/38684/language/nor-NO
http://www.hig.no/content/view/full/38780/language/nor-NO
http://www.hig.no/content/view/full/38780/language/nor-NO
http://www.hig.no/content/view/full/38565/language/nor-NO
http://www.hig.no/content/view/full/38674/language/nor-NO
http://www.hig.no/content/view/full/38648/language/nor-NO
http://www.hig.no/content/view/full/38706/language/nor-NO
http://www.hig.no/content/view/full/38516/language/nor-NO
http://www.hig.no/content/view/full/38510/language/nor-NO
http://www.hig.no/content/view/full/38549/language/nor-NO
http://www.hig.no/content/view/full/38707/language/nor-NO
http://www.hig.no/content/view/full/38540/language/nor-NO
http://www.hig.no/content/view/full/38549/language/nor-NO
http://www.hig.no/content/view/full/38549/language/nor-NO
http://www.hig.no/content/view/full/38511/language/nor-NO
http://www.hig.no/content/view/full/38743/language/nor-NO


Anbefalte valgemner Maskin nettbasert 
Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester 

  S1(H)  S2(V)  S3(H)  S4(V)  S5(H)  S6(V)  S7(H)  S8(V)  

SMF1212F Prosjektledelse  V                   10     

TEK2031F Teknologiledelse  V                   10     

SMF1301F Bedrifts- og forretningssystemer  V                   10     

SMF3012F Organisasjonspsykologi og endringsledelse  V                   10     

SMF2051F Ledelse med arbeidslivsjuss  V                10     10  

Sum:  0 0 0 0 0 0 0 0 
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne 

 

NB! Det tas forbehold om tilstrekkelig antall studenter for oppstart av enkelte valgemner. 

Det er mulig å ta valgemner både i høst- og vår-semesteret.  

Tabellen viser forslag til valgemner. Andre emner som bidrar til faglig spesialisering kan også velges. Det er mulig å ta valgemner både i høst og vår 

semesteret. Tabellen viser forslag til valgemner. Andre emner som bidrar til faglig spesialisering kan også velges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hig.no/content/view/full/38623/language/nor-NO
http://www.hig.no/content/view/full/38613/language/nor-NO
http://www.hig.no/content/view/full/38615/language/nor-NO
http://www.hig.no/content/view/full/38828/language/nor-NO
http://www.hig.no/content/view/full/38610/language/nor-NO


Pedagogiske metoder 

Det betyr hvordan du skal ta læring. 
Læring er noe du selv gjør. 

Vi prøver å motivere dere for læring via følgende 

metoder: 
 Individuelle oppgaver  

 Prosjektoppgaver i mindre grupper (2-3 stk) Her 
kommer ting som gruppeavtaler, overholde 

tidsfrister  

 Laboratoriearbeid med alt ifra data til mer praktisk arbeid 

 Øvingstimer som er tilrettelagt med studentassistenter. 
Studentassistenter er flinke studenter som er hjelpelærere. 

 Forelesninger med tavlebruk / PowerPoint 

 

 

 
 

 



Litt om kvalitetsutviklingsarbeid 

NTNU i Gjøvik har et kvalitetssystem.  
→ Vi forplikter oss til å lytte til dere i saker som angår læring  

→ Vi har det som kalles demokrati tid hver uke, Klassens time 

- her har dere muligheter til å ta opp tema som angår de fleste i 

emnene 
- tillitsvalgt tar dette opp med vedkommende emnelærer 

→ Emneevaluering 

- Det velges 3 studenter til en referansegruppe ved oppstart nytt emne  
- Referansegruppen har på vegne av emnets studenter 3 møter i med 

emneansvarlig i løpet av semesteret 
- Det diskuteres hva som er bra og muligheter for forbedringer 

- Referat fra møtene samles i en sluttrapport som meldes inn i vårt 

kvalitetssystem 
 

 
 

 
 



Forventninger til studentene 
- Frammøte til forelesninger og øvinger 

Vi anbefaler at dere møter til alle timer så dere får med dere punkter 

som dere ellers vil gå glipp av. 

- Kom tidsnok til timene 
Mange av oss blir forstyrret når det kommer folk inn i rommene etter 

at forelesningene er begynt. 
- Holde tidsfrister 

Besvarelser levert etter frist, blir ikke godkjent. Gi beskjed i god tid 
hvis du ikke klarer fristen. 

Bruk studiet til å trene på det vi kaller personlig kvalitet for å lykkes 
med studiet. Bruk dagene til: 

- Arbeide jevnt og trutt 

- Gjøre øvinger, også de som ikke er obligatoriske. Det er få 
forelesninger, så emnene krever stor egeninnsats. 

- Etterleve timeplanen Følges timeplanen så gir det deg en god rytme 
i din personlige kvalitet. 

 
En student som disiplinert gjennomfører emnene, kommer gjerne langt 

fram i køen ved jobbsøking. 



 

 


