
 
 
 

Nasjonale retningslinjer til Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning  

Vi inviterer til et digitalt dialogmøte på zoom den 18. juni 2020, fra kl. 1200-1500, om 

nasjonale retningslinjer til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning fastsatt i mai 2018.   

Bakgrunnsinformasjon og lenke til utkast til reviderte nasjonale retningslinjer er lagt ut på 

UHRs nettsider.  

I tillegg til plenumsinnlegg vil det bli benyttet «breakout»-grupper for diskusjon og 

tilbakemelding.  

Det er opprettet et samhandlingsrom i Microsoft Teams på UHR.  Alle som var påmeldt det 

opprinnelige planlagte møtet den 17. mars (avlyst på grunn av Korona-Pandemien), samt 

ledere av nasjonale fagorgan og referansegruppen for arbeidet har fått invitasjon til dette 

teams-rommet. Det er fullt mulig å be om tilgang for flere. For å få tilgang for andre så send 

navn og e-postadresse til Mette Mo Jakobsen. 

Innspill kan både gis på det digitale møtet, i teams-rommet og/eller sendes arbeidsgruppen 

med emne: Innspill til nasjonale retningslinjer. Skriftlige innspill kan også sendes inn i 

etterkant av møtet, med siste frist 30. juni. Formelt skal dokumentet vedtas av UHR-MNT.  

Vi oppfordrer til aktiv bruk av teamsrommet og deltakelse på det digitale møtet, slik at vi får 

god dialog om dokumentet. 

 

Zoom den 18. juni 2020, kl. 1200-1500 

1200-1205 Åpning, velkommen, organisering og prosess.  

Mette Mo Jakobsen, UHR, Inger Johanne Lurås, UHR/USN 

1205-1215 Arbeidsgruppen presenterer forslaget til retningslinjer og videre 

utviklingsbehov. Halgeir Leiknes NTNU 

1215-1305 Utdyping av læringsutbytte 

• Matematikk og statistikk. Thomas Gjesteland, UiA 

• Programmering. Lars Michael Kristensen, HVL 

• IKT-sikkerhet. Pål Ellingsen, HVL 

• Samfunnsfaglige tema, systemtenkning og ingeniørfaglig yrkesutøvelse 

og arbeidsmetoder, Tom Viggo Nilsen, UIA 

1305-1330 Diskusjon i «breakeout-grupper»  

1330-1340      Benstrekk og henting av kaffe el. 

1340-1405 Arbeidsrelevans og praksis (Inkludert tid til spørsmål) 

Ingvild Andersen Helseth, NOKUT 

1405-1430 Utdanning for bærekraftig utvikling - Implementering av bærekraftsmålene  

(Inkludert tid til spørsmål), Solve Sæbø, NMBU 

1430-1450 Plenumsdiskusjon med innspill til ferdigstilling og implementering av nasjonale 

retningslinjer  

1450-1500 Oppsummering og veien videre 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2018-05-18-870
https://www.uhr.no/nyheter/nyheter-fra-uhr/revidering-av-nasjonale-retningslinjer-for-ingeniorutdanning.5283.aspx

