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Vilkår for bruk av den beskyttede tittelen sivilingeniør (siv.ing.) som 
tilleggsbetegnelse på vitnemål 
 

Kunnskapsdepartementet (KD) meddelte i brev av 21. desember 2015 at forskrift 16. 
desember 2005 nr. 1574 om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert 
studietid ved universiteter og høyskoler (gradsforskriften) § 70 er blitt endret. 
Endringen innebærer at høyere utdanningsinstitusjoner som tildeler 5-årig 
mastergrad innenfor teknologiske fag kan gi sivilingeniør som tilleggsbetegnelse på 
vitnemålet. Departementet forutsetter at utdanningsinstitusjonene samordner sin 
praksis og ved hjelp av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (NRT) kommer frem 
til en enighet om nærmere vilkår for bruk av denne tilleggsbetegnelsen. 
  
I forbindelse med høringen til endring i gradsforskriften, og bruk av begrepet korrekt 
fagsammensetning i den, utarbeidet en arbeidsgruppe satt ned av NRT dokumentet 
«Hva karakteriserer en sivilingeniørutdanning». NRT vedtok dette forslaget, som ble 
sendt KD i forbindelse med arbeidet med gradsforskriften. For å samordne praksis, 
og gå gjennom og oppdatere dette til felles vilkår for bruk av tilleggsbetegnelsen 
«sivilingeniør» ble alle aktuelle institusjoner invitert til et møte 9. mars 2016 i UHR. 
Arbeidsutvalgene i NRT og Det nasjonale fakultetsmøte for realfag (NFmR) ga 
følgende innspill til møtet og det videre arbeid med å komme frem til en enighet om 
nærmere vilkår for bruk av denne tilleggsbetegnelsen og tilfredsstillende samordning 
av dette: Tittelen «sivilingeniør» er ettertraktet på arbeidsmarkedet. Kvaliteten på 
denne skal holdes på et tilsvarende høyt nivå. 
  
Et forslag til vilkår for bruk av tilleggsbetegnelsen sivilingeniør (siv.ing.) på vitnemål 
ble utarbeidet og lagt fram for NRTs møte våren 2016. NRT gjorde følgende vedtak: 
NRT ber NRTs leder i samarbeid med NRTs arbeidsutvalg (sekretariat) om å 
ferdigstille dokumentet som beskriver vilkår for bruk av tilleggsbetegnelsen 
«sivilingeniør» basert på diskusjonen i møtet, og oversende dette til institusjonene, 
Kunnskapsdepartementet og NOKUT. 
  
Arbeidsutvalget har behandlet saken og vedlagt dokument inneholder NRTs vedtatte 
vilkår for bruk av «sivilingeniør» som tilleggsbetegnelse på vitnemål. 
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Roger Midtstraum Mette Mo Jakobsen 
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Vedlegg: 

Vilkår for bruk av tilleggstittelen Sivilingeniør vedtatt av NRT 2016 sendt institusjonene 
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