
Emneplan (VE3040) Ingeniørpraksis   

Faglig innhold i emnet    

Individuell ingeniørpraksis i en privat bedrift eller offentlig virksomhet. Studenten bruker sin 

teoretiske og praktiske kompetanse til å utføre relevante ingeniøroppgaver under 

veiledning fra virksomhet og USN. Praksisvirksomheten skal til vanlig utføre 

ingeniøroppgaver som er relevante for ingeniørutdanningen studenten hører til. Studenten 

har selv ansvar for å finne en praksisvirksomhet og inngå og få godkjent trepartsavtale med 

praksisvirksomhet og USN.     

Forkunnskapskrav    

Bestått emne IB1010 Ingeniørrollen  

Bestått 80 studiepoeng etter perioden for kontinuasjonseksamen i 4. semester    

Læringsutbytte    

Etter gjennomført og bestått emne skal kandidaten skal ha følgende læringsutbytte:    

Kunnskap    

• Kandidaten har kunnskap om hvordan en virksomhet som utfører ingeniøroppgaver er 

organisert og håndterer sitt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid  

• Kandidaten kjenner til virksomhetens ingeniørfaglige metoder, arbeidsmåter og 

utviklingsarbeid  

Ferdigheter  

• Kandidaten kan beskrive hvordan ingeniørfaglig kompetanse anvendes i ulike roller og 

arbeidsoppgaver i virksomheten  

• Kandidaten kan reflektere over egen kompetanse og faglige utøvelse og hvordan den er 

utviklet i praksisperioden  

• Kandidaten kan bruke virksomhetens verktøy og rutiner for rapportering og 

informasjonsflyt  

Generell kompetanse  

• Kandidaten kan bidra i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper 

og erfaringer med andre    

• Kandidaten kan presentere og formidle kompetanse utviklet i praksisperioden skriftlig og 

muntlig   

Læringsaktiviteter   

• Arbeid med ingeniøroppgaver i praksisvirksomhet  

• Refleksjon om eget læringsutbytte individuelt og i dialog med veiledere og medstudenter  

 

Arbeidskrav : 

 

 



Arbeidskrav     

Følgende arbeidskrav må gjennomføres og godkjennes for at studenten skal kunne få 

vurdering i emnet:    

 

• Praksisplan    

• Underveisrapportering inkludert timeføring om oppmøte   

• Refleksjonsnotat etter gruppearbeid underveis om læringsutbytte   

Vurdering: Godkjent/ikke godkjent    

 

Obligatorisk aktivitet og krav til tilstedeværelse   

Følgende aktiviteter må gjennomføres og godkjennes for at studenten kan levere 

praksisrapport:    

• Veiledningsmøte i praksisvirksomhet for student og veiledere   

• Muntlig presentasjon av egen praksis for medstudenter og veiledere    

Vurdering: Godkjent/ikke godkjent  

 

Vurderingsformer    

Skriftlig sluttrapport, 100 prosent   

Vurdering: Bestått/ikke bestått    

 

Les mer på usn.no 

 

 

https://www.usn.no/studier/praksis/praksis-ved-fakultetet-for-teknologiske-og-maritime-fag/praksis-ingeniorutdanning/

