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NTNUs emnebeskrivelser for studieåret 2018 – 2019 
 

 

Fakultet for ingeniørvitenskap Institutt for vareproduksjon og byggteknikk 

TBA4960 Digitale byggeprosesser, masteroppgave 

Emnekode:  TBA4960 

Versjonskode: 1 

Nytt emneforslag. Første undervisning: 2020 VÅR Første eksamen: 2020 VÅR  

Emnet undervises ikke i studieåret 2018-2019. 

 

Primær fagsortering: Bygg- og anleggsteknikk 

Fagområder: Bygg- og anleggsteknikk 

Forkortet emnetittel: DIGBYGGEPROS MASTER 

Norsk emnetittel: Digitale byggeprosesser, masteroppgave 

Nynorsk emnetittel: Digitale byggeprosessar, masteroppgave 

Course title: Digital Construction Processes, Master's Thesis 

Ansvarlig fagperson: Førsteamanuensis Erling Onstein 

Faglærere: Professor Eilif Hjelseth 

Professor Ole Jonny Klakegg 

Førsteamanuensis Erling Onstein 

 

Primært studieprogram: Bygg- og miljøteknikk - masterstudium (2-årig) (MIBYGG) 

Studieprogram: Bygg- og miljøteknikk - masterstudium (5-årig) (MTBYGG) 

Studienivåkode: Høyere grads nivå 

Studiepoeng: 30.0 

Undervisningsspråk Norsk 

Vurdering Masteroppgave J     

Bokstavkarakterer     

 

EmneInformasjon Norsk 

Anbefalte forkunnskaper: 

 

 

Forkunnskapskrav: Studenten må ha bestått minst 60 studiepoeng fra de to siste år av programmets studieretning "Digitale 

byggeprosesser". 

 

Faglig innhold: Masteroppgaven vil kunne være av forskningsmessig karakter eller være lagt opp som en digital byggeprosess, 

gjerne i samarbeid med eksterne partnere i byggenæring, programvareindustri eller forskningsinstitusjoner. 

 

Kursmateriell: Faglitteratur som er relevant for gjennomføring av masteroppgave velges av studenten (med veiledning av 

emneansvarlige).  

 

Læringsformer og aktiviteter: Selvstendig prosjektarbeid med veiledning. 

Læringsutbytte: Kunnskaper: 

 Hvordan fordype seg i et spesifikt tema innen valgt fagområde gjennom vitenskapelige arbeidsmetoder. 

  

Ferdigheter: 

 Innhente kompletterende kunnskap gjennom registreringer, litteraturstudier og annet kildesøk og kombinere dette 

med teoretisk kunnskap. 

  

Generell kompetanse: 

 Gjennomføre et større selvstendig prosjektarbeid, inklusive å utarbeide en prosjektplan med milepæler, 

rapportere delresultater og skrive en prosjektrapport i hht. vedtatte standarder.  
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Mer om vurdering: Gjentak er regulert i studieforskrift for NTNU, §5-9. 

  

Course description 

 

English 

 
Recommended prev. 

knowledge: 

 

 

Required previous knowledge: Students must have passed at least 60stp of the two last study years of the study program "Digital building processes" 

Academic content: The master thesis will be either 

- a research work 

- designed as a digital building process in cooperation with relevant external partners 

Course materiel: Relevant literature for the project work will be selected by the student (under supervision of the responsible teacher) 

Teaching methods and 

activities: 

Independent supervised project work 

Learning outcome: Knowledge: 

 How to specialize within a particular topic by using scientific methods. 

 

Skills: 

 Data collection and handling, literature search and review, as well as combining this with theoretical knowledge. 

 

General competence: 

 Complete a comprehensive project, including to prepare a plan with milestones, point out results and write a 

report based on existing norms. 

About the assessment: Re-take is regulated in NTNU Study Regulations §5-9. 

Kommentarer:  

Merknad eksamensavvikling: Masteroppgave leveres digitalt i Inspera. 

 

 


