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1. INNLEDNING 

Studieprogrammet Petroleumsfag har som mål å gi utdanning på høyt internasjonalt nivå. 
Det baseres på geovitenskapelig og petroleumsteknologisk forskning og utdanning. 

Petroleumsfag har et fagtilbud som er tilpasset samfunnets behov og tilstreber kvalitet i alle 
deler av virksomheten. 

Studieprogrammet spenner over et vidt faglig spekter, fra basisemner innen geologi og 
geofysikk til anvendelser innen , petroleumsgeofag , bore- og reservoarteknologi og 
petroleumsproduksjon. Det er denne geobaserte profilen samt mangfoldet som skiller 
Petroleumsfag fra andre studieprogram ved NTNU. Vi mener bredden i fagtilbudet er 
nødvendig for å skape en helhetlig forståelse av hvordan våre geologiske ressurser skal 
forvaltes til beste for samfunnet.  

Hovedbrukere av våre sivilingeniører er: 

 olje- og gassindustrien og serviceselskapene  
 offentlige etater og forvaltning  
 undervisning og forskning  

Vi oppfordrer studentene til å ta en mindre del av studiet i utlandet. Opplegget er tilrettelagt 
slik at utenlandsopphold passer best i 4. årskurs, enten ett av semestrene eller hele 
studieåret. Slike opphold skal kvalitetssikres og forhåndsgodkjennes av faglærere og 
studieprogramledelsen. 

2. BRUK AV INFORMASJONSBROSJYREN 

Denne brosjyren refererer seg til studiehåndboken 2013/2014 og er først og fremst ment 
som et hjelpemiddel for studenter i 2. årskurs som innen 15. mai skal fremme ønske om 
studieretning overfor studieprogrammet. Brosjyren er et supplement til studiehåndboken og 
bør leses sammen med denne.  Kapitlene 3 og 4 gir generell informasjon, mens kapittel 5 
beskriver de enkelte studieretningene med hensyn til faglig innhold og arbeidsmuligheter. 

Bakerst i heftet vil du også finne en oversikt over studieveileder, faglærere og andre aktuelle 
kontaktpersoner ved de enkelte institutter når det gjelder spørsmål om studiet. For øvrig 
viser vi til informasjonsmøter som vil bli arrangert i mars/april. 

3. VALG AV STUDIERETNING 

Studentene skal fremme ønske om studieretning innen 15. mai i 4. semester. Dette gjør 
dere ved å gå inn på Studentweb, http://www.studweb.ntnu.no og velge studieretning. Dere 
må sette opp begge studieretningene i prioritert rekkefølge, i tilfelle rammen for 1. ønske blir 
overskredet.  Dersom det er flere ønsker enn plass ved en studieretning, bruker vi 
gjennomsnittskarakter frem til og med høsteksamen i 2. årskurs som kriterium for utvelgelse 
av studieplassene.  Når resultatet av valget foreligger, går dere inn på Studentweb på nytt 
og velger eventuelle valgbare emner, se foreløpig studieplan med føringer om valgbare 
emner som anbefales for de enkelte studieretningene. 

 

http://www.studweb.ntnu.no/
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I tillegg til studieretningene ved studieprogrammet har også studentene i helt spesielle 
tilfeller adgang til å søke om opptak til studieretninger ved andre studieprogram/fakultet. Det 
vises i denne sammenheng til kunngjøring på NTNUs nettsider og i Informasjonsbrev fra 
IVT-fakultetet. 

 

 

4. VALG AV EMNER/FRISTER FOR VALG 

Innen hver studieretning er det angitt obligatoriske emner, dvs. emner som studentene må 
ta. I tillegg kommer obligatoriske emner innen hovedprofilene som må tas, anbefalte 
valgbare ingeniøremner, samt komplementære emner. De anbefalte valgbare emnene kan, i 
spesielle tilfeller, etter søknad byttes ut, forutsatt at annet valgt emne ikke ligger i kollisjon 
på eksamensplanen. Total belastning for et årskurs er normalt 60 studiepoeng, dvs. 4 
emner pr. semester á 7,5 studiepoeng. Det vises for øvrig til omtale av den enkelte 
studieretnings tilbud av emner. 

I tillegg til de obligatoriske og valgbare emner som inngår i en students hovedprofil, vil en 
også kunne ta ett eller flere frivillige emner. I slike tilfeller må studenten melde seg til 
undervisning og eksamen i emner utenfor plan. Eksamensresultater i frivillige emner vil ikke 
telle med i hovedkarakteren, men emnene vil bli karaktersatt og listet opp på 
karakterutskriften. 

Våre studenter har også anledning til å ta et årskurs eller et semester (fortrinnsvis 4. årskurs 
eller 5. årskurs inklusive masteroppgaven) ved utenlandske læresteder forutsatt at dette er 
et anerkjent universitet/høgskole godkjent av NTNU, og at studentene tar studiebelastning 
lik et årskurs/semester ved NTNU. Det er også mulig å kombinere utdanningen ved NTNU 
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med 4. årskurs ved UNIS (Universitetssenteret på Svalbard). Nærmere opplysninger om 
dette gis ved informasjonen eller ved å kontakte studieveileder.  

Frister og valg 

Valg av emner i alle årskurs foregår elektronisk ved registrering i utdanningsplanen på 
Studentweb. 

1. september:  Frist for betaling av semesteravgift for høstsemesteret 
15. september:  Frist for å bekrefte utdanningsplanen i høstsemesteret og melde deg til 

undervisning og vurdering 
Frist for å søke om tilrettelegging ved eksamen i høstsemesteret 

15. november:  Frist for annullering av vurderingsmelding i høstsemesteret ("trekkfrist") 
1. desember:   Frist for melding til undervisning i vårsemesteret (   
   adgangsbegrensede emner) 
1. februar:   Frist for betaling av semesteravgift for vårsemesteret 
15. februar:  Frist for å bekrefte utdanningsplanen i vårsemesteret og melde deg til 

undervisning og vurdering 
Frist for å søke om tilrettelegging ved eksamen i vårsemesteret 

30. april:  Frist for annullering av vurderingsmelding i vårsemesteret ("trekkfrist") 

1. juni:  Frist for melding til undervisning i høstsemesteret (adgangsbegrensede 
emner) 

 

http://www.unis.no/
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5. STUDIERETNINGENE 

 

LÆRINGSMÅL 
 

PETROLEUMSFAG 
Kunnskaper 
Kandidaten skal: 
- Ha solide basiskunnskaper innen geologi, geofysikk, geomekanikk og petrofysikk, 
fluidmekanikk og strømning i porøse media, termodynamikk og kjemi, samt matematikk og 
informasjonsteknologi 
- Ha kunnskap om utvinning av og leting etter petroleum 
- Ha dybdekunnskap og kjennskap til forskningsfronten innen ett eller flere petroleumsfag 
som boring, produksjon og reservoarteknikk, samt petroleumsgeofysikk og -geologi. 
Ferdigheter 
Kandidaten skal: 
- Kunne anvende og videreutvikle kompetanse til å vurdere og løse sammensatte problemer 
innen petroleumsvirksomheten, for eksempel å utarbeide og analysere mulige 
feltutbyggingsløsninger ut fra reservoaregenskaper, infrastruktur, tilgang til bore- og 
produksjonsanlegg, eller å utarbeide et leteprospekt og vurdere funnsannsynligheter for 
dette 
- Kjenne til og vurdere muligheter og begrensninger ved petroleumsfaglige analyseverktøy 
og beregninger 
Generell kompetanse 
Kandidaten skal: 
- Ha god oversikt over de viktigste energikildene og særlig hydrokarboners betydning, både i 
dag og i framtida 
- Være i stand til å anvende petroleumsrelatert kunnskap innen ulike beslektede fagområder 
- Ha en bevisst holdning til miljømessige konsekvenser av petroleumsvirksomheten 
- Ha bakgrunn for utvikling av geobasert energiindustri i et globalt perspektiv 
 

Studieretning Petroleumsgeofag 
Petroleumsgeofag omfatter geofysiske og geologiske metoder for leting etter og utvinning av 
olje og gass. Innen geofysikk er hovedvekten på seismikk, men også andre metoder blir 
behandlet. Innen geologi fokuseres på mineralogi, petrografi, sediment stratigrafi og 
strukturgeologi. 
Kunnskaper: 
Kandidaten skal: 
 Ha gode kunnskaper om geofysiske og geologiske metoder som benyttes i leting etter og 
produksjon av olje og gass.  
Ferdigheter: 
Kandidaten skal kunne: 

 Benytte geofysisk og geologiske kunnskap til å tolke og kartlegge data for å 
identifisere potensielle prospekter for petroleum, og for å effektivisere produksjon av 
olje og gass i eksisterende felt.  

 Bidra til videreutvikling av geo-basert teknologi for leting og bedre utnyttelse av 
petroleumsressursene. 

Generell kompetanse: 
Kandidaten skal: 

 Være i stand til å vurdere samfunnsmessige, økonomiske, miljø- og 
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sikkerhetsmessige aspekter ved utnyttelse av petroleumsressurser.  
 

Hovedprofil Petroleumsgeologi  
Kunnskaper: 
Kandidaten skal: 
 

 Ha gode kunnskaper om geologiske forhold som fører til dannelse og akkumulasjon av 
petroleum i jordskorpa. 

 Ha gode kunnskaper om innsamling, prosessering og tolkning av geologiske målinger. 

 Ha kunnskap om integrasjon av geologiske og geofysiske modeller og data.  

Ferdigheter: 
Kandidaten skal: 

 Kunne benytte geologiske kunnskaper for å tolke og kartlegge et område/prospekt/felt med 
hensyn til eventuell funn av olje og gass og/eller for å effektivisere produksjon av olje og 
gass.  

 

Hovedprofil Petroleusgeofysikk  
Kunnskaper: 
Kandidaten skal: 

 Ha gode kunnskaper om innsamling, prosessering og tolkning av geofysiske og petrofysiske 
målinger. 

 Ha kunnskap om integrasjon av geofysiske og geologiske modeller og data.   

Ferdigheter: 
Kandidaten skal: 

 Kunne planlegge innsamling av geofysiske målinger tilpasset en gitt målsetting 

 Kunne sammenstille og tolke geofysiske data i relasjon til geologiske modeller  

 Kunne kartlegge prospekter og beregne funnsannsynligheter  
 

Studieretning Petroleumsteknologi  
Petroleumsteknologi omfatter bore-, produksjons- og reservoarteknologi og petrofysikk. 
Disse teknologiene har som formål å oppnå best mulig produksjon og behandling av 
hydrokarboner og vann fra reservoar frem til videre transport av stabilisert olje og gass. 
Boreteknologi inkluderer bergarter og bergmekanikk, boreutstyr, boreslam og 
brønnkonstruksjon. Produksjonsteknologi inkluderer innstrømning til brønner, strømning i 
brønner til overflaten, prosessering av olje, gass og vann på plattform, flyter og på 
havbunnen, samt virkemåte og valg av utstyr fra brønn til videre transport. 
Reservoarteknologi inkluderer beskrivelse av bergarter og fluider, fysikken knyttet til 
strømning i undergrunnen, og metoder og teknologi som kreves for optimal utvinning av olje 
og gass.   
 Kunnskaper: 
Kandidaten skal: 

 Ha forståelse av hovedtrekkene i feltutbygging, inkludert konseptvalg. 

 Ha inngående kunnskaper om et av teknologiområdene boring, produksjon og 

reservoarutvinning og petrofysikk.  

Ferdigheter:  

Kandidaten skal: 

 Kunne bidra til utarbeidelse av plan for utbygging og drift, plan for anlegg og drift, 

samt kunne bidra til konsekvensutredning.  

 Kunne lage planer for gjennomføring av boring av brønner på land og til havs, planer 

for utvinning av olje og gass fra ulike typer reservoarer, samt prosjektering (design) 
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og drift av produksjons og injeksjonsbrønner, inkludert prosessering på havbunnen 

og ved faste installasjoner. 

Generell kompetanse: 

Kandidaten skal: 

 Kunne anvende kunnskaper og ferdigheter om petroleumsteknologi gjennom et felts 
levetid i et samfunnsøkonomisk, miljø- og sikkerhetsmessig perspektiv.  

 

Hovedprofil Boreteknologi  
Studiet skal gi kunnskaper og ferdigheter om boreprosessen på land og flytende og faste 
installasjoner til havs for undersøkelses-, produksjons- og injeksjonsbrønner.  
 
Bergarter fra havbunnen til reservoarformasjoner som det bores i inkluderer leire, skifer, 
sandstein og karbonat mettet hovedsakelig med vann, med trykk og temperatur i henhold til 
geostatiske og geotermiske forhold i tillegg til effekter grunnet tidligere og pågående 
produksjon fra nærliggende brønner og formasjoner. Borerigg og annet mekanisk utstyr må 
tilpasses boreoppgaven. Utstyr og utstyrsystemer må designes innenfor de 
belastningsgrenser som bruken tilsier. Trykk med dyp må kontrolleres under boring for ikke 
å ødelegge produktive formasjoner og for å unngå mulig utblåsning. Setting av fôringsrør og 
bruk av riktig boreslam og sement skal forsikre sikker boring. Rensing og komplettering av 
brønner må gjennomføres i henhold til brønnens formål: undersøkelses-, produksjons- eller 
injeksjonsbrønn. 
Bruk av boreslam og hvilke kjemikalier skal tilsettes samt transport, rensing og deponering 
av borekaks inngår i den praktiske boreprosessen. Bruk av sikkerhetsventiler og 
borestigerør på flytende og faste borerigger er viktige for å forsikre sikker boring. Måling av 
prosessparametre og bruk av disse i dataverktøy på borerigger og på land skal kunne 
effektivisere sikker boring og øke sannsynligheten for å treffe hydrokarbonholdige 
formasjoner. 
Kunnskaper: 
Kandidaten skal: 

 Ha god forståelse av hovedtrekkene i læren og teknologier om bergarter og bergmekanikk, 
boreutstyr, boreslam og brønnkonstruksjon.  

 Ha god kunnskap om de sikkerhets- og stabilitetsmessige aspektene ved boreprosessen. 

Ferdigheter: 
Kandidaten skal: 

 Kunne gjennomføre analyser, beregninger og planer for boreprosesser og brønndesign for 
alle typer brønner.  

 Kunne velge relevant utstyr, beregne mekaniske laster på borestrengen under boring, velge 
relevant boreslam, og velge relevant program for setting av foringsrør og sementering, for å 
gjennomføre boreoperasjonen på en sikker og effektiv måte. 

 Kunne vurdere rensing og komplettering av brønner i henhold til brønnens formål: 
undersøkelses-, produksjons- eller injeksjonsbrønn. 
 

Hovedprofil Petroleumsproduksjon  
Studiet skal gi kunnskaper og ferdigheter om produksjonsteknologi fra nærbrønnområdet 
frem til ferdigbehandlet olje, gass og vann. Sentralt er sikker og stabil strømning i brønner 
og rørledninger fra brønnrammer til faste og flytende installasjoner og videre transport i olje- 
og gassrørledninger.  
Flerfase strømning kan oppstå i nærbrønn området, nesten alltid i selve brønnbanen opp 
produksjonsrøret og likeledes i brønnrørledninger og stigerør. Prosessering av olje, gass og 
vannblandinger som strømmer fra brønner må behandles på faste og flytende installasjoner 
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og enkelte ganger under vann. Prosesseringen (behandlingen) består viktigst av separasjon 
(prosess og test) og videre av kompresjon og pumping, varmeveksling og gjerne tørking av 
naturgass. Separasjon i tankseparatorer i flere trinn og bruken av dråpeutskiller ved 
motkompresjon er vanlig. Store kompressorer brukes for injeksjon og eksportkompresjon av 
naturgass. 
 
Planlagte produksjonsprofiler (olje, gass og vann mot tid) fra reservoarstudier brukes for å 
beregne innstrømningen til fasene til hver enkelt brønn mot tid. Bruken av flere 
programvarer utviklet spesielt for oljeindustrien inngår i arbeidene. Emulsjoner og skum kan 
forhindre god separasjon av olje, gass og vann. Andre programvarer skal kunne brukes for 
prosesseringsoppgaver (plattform, flyter, undervanns) og optimal feltarkitektur. 
Kunnskaper: 
Kandidaten skal: 

 Ha god forståelse av hovedtrekkene i læren og teknologier om innstrømning til og 
utstrømning fra vertikale og horisontale brønner, virkningen til forskjellige kunstig løft 
teknologier, unngåelse av faststoffer i rørledninger og utstyr og måleteknikk for produksjons-, 
prosess- og fiskalmåling.  

 Kunne bidra til planlegging og prosjektering (design) av feltutbygginger, brønner og 
brønnrammer, med optimal strømning til faste og flytende innretninger typisk for optimal 
produksjon av hydrokarbonforekomster. 

Ferdigheter: 
Kandidaten skal: 

 Kunne gjennomføre analyser, beregninger og planer av produksjonsteknologiske oppgaver 
fra nærbrønn området til og med transport av stabilisert olje og gass, samt deponering av 
produsert vann.  

 Kunne beregne utstrømningen til hver brønn mot planlagt brønnhodetrykk (løftekurver), for å 
estimere leveringsevnen til et reservoar mot tid. 

 Kunne estimere strømning i brønnledninger og rørledninger, inkludert bestemmelse av 
mengde frostvæske og andre kjemikalier for å forhindre dannelse og avleiring av faststoffer. 

 

Hovedprofil Reservoarteknologi og petrofysikk  
Studiet skal gi kunnskaper og ferdigheter om hvordan hydrokarbonforekomster kan 
produseres optimalt med god utvinningsgrad. Sentralt er forståelse av reservoargeologien, 
egenskapene til bergartene og fluidene (olje, gass, vann) og disse fluidenes strømning mot 
brønnbaner som funksjon av tid. 
Strukturen (geologien) til hydrokarbonbærende sedimentære formasjoner og bergarter med 
forskjellige egenskaper (permeabilitet, porøsitet, fuktegenskaper, metninger) bestemmer 
hvilke strategier som bør velges for optimal drenering. Geologi, geofysikk og brønnlogging 
brukes for å kartlegge reservoaregenskapene sammen med resultater fra bergarts- og fluid-
prøvetaking og transiente tester. Informasjon om vertikal dyp på gass-olje kontakt og olje-
vann kontakt bidrar til å bestemme tykkelse på hydrokarbonholdige formasjoner. 
Spissforståelse av fluid- og bergegenskaper er nødvendig for å kunne forstå 
strømningsprosessene i olje og gassreservoarer. Forståelsen av teorien bør konkretiseres 
med forskjellige eksperimenter i et laboratorium. Reservoaringeniører gir resultater til 
produksjonsingeniører som gir resultater videre til prosessingeniører. 
Kunnskaper: 
Kandidaten skal: 

 Ha god forståelse av hovedtrekkene i læren om og oppførselen til hydrokarboner i 
undergrunnsformasjoner for å kunne predikere produksjonsprofiler mot tid. 

 Kunne sammenstille all tilgjengelig informasjon for å kunne modellere oppførselen til 
reservoarsegmenter fra en enkel tankmodell til full simulering mot tid, gitt lokasjon og antall 
brønner.  
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Ferdigheter: 
Kandidaten skal: 

 Kunne gjennomføre analyser, beregninger og planer for utvinning av olje og gass mot tid 
sammen med produsert vann, i samarbeid med geologer og geofysikere.  

 Kunne tolke brønnlogger og brønntester.  

 Kunne forstå usikkerhetene knyttet til estimater av reserver og estimerte produksjonsrater, 
fordi disse påvirker sterkt prosjekteringen (design) av faste og flytende installasjoner.  

 

 

 



  
  
  

 Side 10 av 22 
 emnevalgsbrosjyrepetroleumsfag2013 

  

 

 
 

PETROLEUMSRETTET UTDANNING 

Den petroleumsrettede utdanningen ved NTNU har som mål å bidra til best mulig utnytting 
av petroleumsressursene på norsk sokkel. Dette omfatter leting etter reservoarer, som i 
hovedsak omfatter geologiske og geofysiske fagområder, samt boreområdet, og utvinning 
av olje og gass, som omfatter petroleumsgeologi og -geofysikk, boring, produksjon, 
reservoarteknologi og petrofysikk. Etter over 40 år med petroleumsproduksjon, er rundt 40 
% av de forventede olje- og gassreservene på norsk sokkel produsert, og Oljedirektoratet 
anslår at olje- og gassvirksomheten i Norge har et 100-års perspektiv. De nye store funnene 
som er gjort i 2010 og 2011 viser at gigantfeltenes tid likevel ikke er over. I tillegg er et stort 
antall mindre felt under utbygging eller under vurdering. De virkelig store utfordringene til 
avanserte teknologiske løsninger for å sikre god ressursutnyttelse starter nå, med 
haleproduksjon for Ekofisk, Statfjord, Gullfaks og Oseberg, og nye modeller og teknologi for 
kartlegging av og utbygging av fremtidens felt, slik som Ormen Lange og Snøhvit. Olje- og 
gassindustrien er trolig den mest teknologisk avanserte i Norge innen de fleste fagområder, 
og byr på stimulerende faglige utfordringer i årene fremover. Utvinningsgraden av olje på 
norsk sokkel estimeres i dag av Oljedirektoratet til å kunne nå 46 % i gjennomsnitt for alle 
oljefeltene. Det betyr at når feltene stenges, ligger 54 % igjen i bakken. Det er enorme 
gevinster å hente i utvikling av ny teknologi for å bedre utvinningsgraden av produserende 
felt, og for å finne nye, mindre felt. Den petroleumsrettede utdanningen ved NTNU er 
spesielt orientert mot dette.  

 

 

 

Samtidig er petroleumsutdanningen og –forskningen ved NTNU i økende grad internasjonalt 
orientert. Norsk olje- og gassindustri internasjonaliseres, og stadig flere av sivilingeniørene 
fra NTNU tar jobber utenlandsk. NTNU har lagt om undervisningen til engelsk i de 2 siste 
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årene, og tar opp mange utenlandske studenter fra de fleste olje- og gassproduserende 
land. I dag er rundt halvparten av studentene utenlandske, og studiene er dermed svært 
internasjonale, med typisk 20 forskjellige nasjonaliteter i klasserommet. 

Dessuten har man god kontakt med en rekke forsknings- og utdanningsinstitusjoner i USA 
og Europa, og mange studenter har benyttet seg av muligheten til å tilbringe et semester 
eller to ved et utenlandsk lærested. Etter hvert vil NTNU's internasjonaliseringsarbeid 
resultere i bedre muligheter (og enklere saksgang) for slik studentutveksling i årene som 
kommer. Eksempler på utenlandske læresteder som instituttene har samarbeid med er: 
Stanford University, USA, University of Texas at Austin, USA, Texas A & M University, USA, 
Texas Tech, University, USA, Colorado School of Mines, USA, Universidade Estadual de 
Campinas, Brasil, Technische Universiteit Delft, Nederland, Institut Francais du Petrole 
ENSPM, Frankrike og nordiske universiteter. 

 
Internasjonalt studentmiljø 

 

NTNU har bevisst satset på et nært samarbeid med olje- og gassindustrien, som i stor grad 
støtter opp om petroleumsutdanning og –forskning. Industrien støtter utdanningen gjennom 
samarbeid om utvikling av undervisningsmateriale, den sørger for relevante data for 
studentprosjekter og masteroppgaver, og gir støtte til geologiske feltkurs. Man har 
langsiktige avtaler med de fleste olje- og gass-selskaper, og hvert år kommer disse til NTNU 
for bedriftspresentasjoner og intervjuer med studentene. Alle studenter har valg mellom 
anvendte feltkurs, til Svalbard, England, Spania, eller Oman, støttet av industrien. 

 

Det legges vekt på bruk av moderne teknologi i undervisningen, og det satses på bl.a. web-
basert læring som supplement til klasseromsundervisning. Man har fått installert svært 
avanserte virtuell virkelighetslaboratorier for stereo visualisering av store datamengder, 
knyttet til reservoarer.  

 



  
  
  

 Side 12 av 22 
 emnevalgsbrosjyrepetroleumsfag2013 

  

       
Sissel Grude og Håvard Heldal Lehne studerer gigantskjermen som viser en geologisk tolkning av toppen av Gullfaksfeltet. 
Foto: Glen Musk, Adresseavisen 
 

Jobbmarkedet for sivilingeniører i petroleumsteknologi og petroleumsgeofag er for tiden 
svært bra, og ressurssituasjonen tilsier at behovet vil være stort de nærmeste årene. Etter 
hvert som de tidligste feltene tømmes, blir behovet for ingeniørinnsats rettet mot 
utvinningsteknikk større. Det forventes derfor økt innsats innen forskning og utvikling for å 
bedre olje- og gassutvinningen fra felter i produksjon. Erfaringer fra USA viser at en slik 
omlegging av aktivitet gir flere arbeidsplasser for petroleumsteknologer. I dag utvikles det 
stadig ny petroleumsteknologi i Nordsjøen, og utfordringene står fortsatt i kø (lav 
utvinningsgrad, tynne oljesoner, heterogene reservoarer, marginale felt, 
brønnteknologiproblemer, undervannskomplettering osv.). Undervisning innen 
petroleumsgeologi og –geofysikk, boring, produksjon, reservoarteknologi og petrofysikk gir 
studentene et godt grunnlag for å gå løs på disse utfordringene og ivareta vår anseelse som 
et foregangsland på det petroleumsteknologiske området. 
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STUDIERETNING PETROLEUMSGEOFAG 

Hovedprofiler, Petroleumsgeologi, Petroleumsgeofysikk 

Studieretning Petroleumsgeofag tar sikte på å utdanne sivilingeniører med kompetanse 
innenfor geologi og geofysikk rettet mot leting etter og produksjon av alle typer georessurser 
så som olje og gass. Det faglige kjennetegnet for studieretningen er en sterk kombinasjon 
av geologiske og geofysiske/petrofysiske emner. 

Gjennom de geologiske emnene søkes det å gi kunnskap i de geologiske forutsetningene 
for dannelse og konsentrasjon av alle typer georessurser i jordskorpa. I tillegg undervises 
det i de geologiske og geofysiske metodene som benyttes for å lete etter og kartlegge 
forekomstene av slike ressurser. For de geofysiske metodene gjennomgås både det 
teoretiske grunnlaget og metodene for innsamling, prosessering og tolkning av data.  

Hovedprofil Petroleumsgeofysikk 
Under denne hovedprofilen vil du lære mer om vanlige geofysiske metoder som brukes til 
enten å finne eller å produsere hydrokarboner. Seismikk er den viktigste geofysiske 
metoden som brukes i industrien i dag, og både prosessering av og forskjellige måter å tolke 
seismiske data på vil være sentralt. Andre metoder som gravimetri og elektromagnetiske 
metoder vil også være en naturlig del av denne studieretningen. Overvåkning av CO2-
deponering i undergrunnen er også et viktig anvendelsesområde for seismikk. Bruk av data 
og datamaskiner er viktig for en geofysiker, og du vil også bli kjent med verktøy både for 
prosessering, analyse og 3D visualisering av geofysiske data.  
 
Hovedprofil Petroleumsgeologi 
Under denne hovedprofilen kan du spesialisere deg innenfor letegeologi, reservoar- eller 
produksjonsgeologi. 
I letegeologi, d.v.s. påvising og funn av nye petroleumsforekomster benytter en i stor grad 
geofysiske, i hovedsak seismiske, metoder. I reservoar- og produksjonsgeologi forsøker en 
å karakterisere petroleumsreservoarenes geologiske kompleksitet. For dette arbeidet er det 
nødvendig med god kunnskap i sedimentologi og strukturgeologi. For å undersøke og 
karakterisere reservoarbergarter benyttes vanlig bergartsmikroskop, skanning 
elektronmikroskop og andre teknikker. 
 

Eksempler på prosjekt- og masteroppgaver 

 Studier av forholdet mellom forkastninger, sprekker og permeabilitetsmålinger i 
Ekofiskfeltet  

 4D seismisk studie av flømming i segment GG-Gullfaks  
 Strukturell rekonstruksjon av et geologisk profil, offshore Øst Grønland  
 Litologisk prediksjon ved hjelp av multikomponent 2D marine seismiske data  
 Post-stack inversjon av nær og fjernoffset data ved hjelp av elastisk impedans  
 Optimal bruk av seismikk for stokastisk modellering av kanalgeometri i 

Lundeformasjonen på Snorrefeltet  
 En studie av sensitivitet til inputparametre i bassengmodellering - et eksempel fra Tail 

Engraben, Nordsjøen  
 En kartlegging av relasjoner mellom råstoffkvalitet og produktkvalitet for karbonater 

ved produksjon av høyverdi kalkbasert fyllstoff og bestrykningsmiddel  
 En repeterbarhetsstudie av null-offset VSP data  
 4D Risk analyse anvendt på eksisterende feltstudier  
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 Provenans og diagenese av reservoarsandstein fra Åreformasjonen, Haltenbanken 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feltstudier er en viktig del av studiet ved denne studieretningen.  Bildet er fra feltkurs i Scarborough, Yorkshire 
i forbindelse med emnet Sedimentologi og stratigrafi. 
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STUDIERETNING PETROLEUMSTEKNOLOGI 

Hovedprofiler:  Boreteknologi, Petroleumsproduksjon, Reservoarteknologi og petrofysikk 

Hovedprofilen Boreteknologi (dypboring) omfatter konstruksjon av et borehull og 
teknologi/metodikk for lage det på en trygg og effektiv måte. I dette inngår teknologi for 
høyavviks- og horisontalboring, mono- og multiløpshull retningsstyring, brønnsementering, 
boreslam, trykkontroll under boring, hullstabilitet, ekspanderbar casing og mye annet. 
Dypboring ved NTNU er et funksjonsrettet fagområde; teknologi i balanse med naturkrefter. 
Det sikter mot å skape folk som ikke er fortapt på et boredekk; har blant sin alumni en lang 
rekke av borepionerer på norsk sokkel.  Faget spenner over vide områder innen geologi, 
mekanikk, hydraulikk, mekanisk konstruksjon, måleteknikk/elektronikk og kjemi (o.a.). 

Hovedprofilen Petroleumsproduksjon omfatter produktiviteten til olje- og gassbrønner, 
strømning i rør til overflaten, samt prosessering av det som produseres.  Fagene som 
undervises tar for seg strømning av olje, gass og vann i nær-brønnområdet, selve brønnen, 
undervannsrørledninger og prosessutstyr, samt strømning av prosessert olje og gass i 
rørledninger til båter og ilandføringsterminaler.  Fagene tar også for seg 
behandling/prosessering av olje, gass og vann på plattformer og undervannsinstallasjoner.  
Brønndesign og –utstyr er også inkludert i petroleumsproduksjon.  Eksempler på emner som 
faggruppen er opptatt av er tofase strømning, horisontale brønner, brønnutstyr, 
naturgassteknologi, hydrater og muliggjøring av strømning i undervannsrørledninger. 

Hovedprofilen Reservoarteknologi og petrofysikk omfatter fysikalske egenskaper hos 
petroleumsreservoarer og deres fluider, enfase og flerfase strømning i porøse materialer, 
evaluering av reservoarstørrelse og produksjonspotensial, utvinning av hydrokarboner fra 
reservoarer, samt reservoarsimulering med matematiske og fysiske modeller. Faggruppens 
forskning er for tiden orientert mot modellering av faseoppførsel, tolkning av brønntester og 
brønnlogger, metoder for økt utvinningsgrad basert på strømningsforsøk i laboratoriet og 
reservoarsimuleringsmodeller for heterogene reservoarer, og beregninger knyttet til CO2-
deponering i undergrunnen. 

Prosjektoppgavene i høstsemesteret og masteroppgavene i vårsemesteret i 5. studieår 
omfatter litteraturstudier og en mer omfattende eksperimentell- og/eller beregningsdel. 
Oppgavene har som regel nær tilknytning til faglærerens egen forskningsvirksomhet, og 
gjerne knyttet til utfordringer i industrien. Kandidaten kan da tilbringe deler av siste semester 
i et selskap (dette avhenger av oppgavens art og faglærers anbefaling). Faglærerne gir 
prosjekt- og masteroppgave innen emneområdene, men tendensen i dag er at en rekke 
oppgaver er tverrfaglig eller ligger i grenseland mellom faggruppene, og mange oppgaver 
har sterke innslag av geofaglige problemstillinger. 
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KONTAKTPERSONER 

 Studieveileder: Rådgiver Marit Snilsberg, marit.snilsberg@ntnu.no  

Årskurskoordinator 1. årskurs: Professor Allan George Krill, allan.krill@ntnu.no 

 

Pedagogisk koordinator: Bjørge Brattli, bjorge.brattli@ntnu.no  

 

Studieprogramleder: Professor Rune M. Holt, rune.holt@ntnu.no  
 

FAGLÆRERE VED STUDIEPROGRAMMET PETROLEUMSFAG 

Institutt for geologi og bergteknikk: 
Professor Stephen John Lippard   Petroleumsgeologi 
Professor II Atle Mørk    Petroleumsgeologi 
Professor Mai Britt E. Mørk    Petroleumsgeologi 
Professor II Giulio Viola    Petroleumsgeologi  
 

Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk: 
Professor II Lasse Amundsen   Anvendt geofysikk 
Professor Børge Arntsen    Anvendt geofysikk 
Professor Harald Asheim    Petroleumsproduksjon 
Professor II Per Åge Avseth    Anvendt geofysikk 
Professor II Andreas Bauer    Bergmekanikk 
Professor II Reidar Bratvold    Reservoarteknologi     
Førsteamanuensis II Stein Inge Dale  Reservoarteknologi/visualisering 
Føsteamanuensis II Jörg Ebbing   Anvendt geofysikk 
Professor II Erling Fjær    Anvendt geofysikk 
Professor II Tor Berge Gjersvik   Undervannsproduksjon 
Professor II John-Morten Godhavn                  Boreteknologi 
Professor Michael Golan    Petroleumsproduksjon 
Professor Jon Steinar Gudmundsson  Petroleumsproduksjon 
Professor II Vidar Hepsø    Integrerte operasjoner 
Professor II Ketil Hokstad    Anvendt geofysikk 
Professor Rune M. Holt    Boreteknologi/bergmekanikk 
Professor II Odd Steve Hustad   Reservoarteknologi 
Professor II Lars Høier    Reservoarteknologi 
Professor Tom Aage Jelmert    Reservoarteknologi 
Professor Ståle Emil Johansen   Anvendt geofysikk 
Professor Jon Kleppe     Reservoarteknologi 
Professor Martin Landrø    Anvendt geofysikk 
Amanuensis Helge Langeland   Reservoarteknologi/petrofysikk 
Professor II Cai Puigdefabregas   Anvendt geofysikk 
Professor II Philip Ringrose    Anvendt geofysikk 
Professor Arild Rødland    Boreteknologi 
Førsteamanuensis II Jan Steinar Rønning  Anvendt geofysikk 
Professor Sigbjørn Sangesland   Boreteknologi/Undervannsproduksjon 
Professor II Jan Åge Stensen   Reservoarteknologi 
Professor Alexey Stovas    Anvendt geofysikk 
Førsteamanuensis Pål Skalle   Boreteknologi 
Førsteamanuensis Egil Tjåland   Anvendt geofysikk 
Professor Ole Torsæter    Reservoarteknologi 
Professor Curtis H. Whitson    Reservoarteknologi 
 

mailto:marit.snilsberg@ntnu.no
mailto:allan.krill@ntnu.no
mailto:bjorge.brattli@ntnu.no
mailto:rune.holt@ntnu.no
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FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP OG TEKNOLOGI 
Studieprogram Petroleumsfag (MTPETR) 
3.årskurs  
Studieretning Petroleumsgeofag  
 

Und. 

sem. 

Emnenr Emnetittel Anm Sp 

 

  Obligatoriske emner   

Høst 

Høst 

Høst 

Høst 

TGB4125 

TPG4125 

TPG4155 

TPG4175 

MINERALOGI  

SEISMISKE BØLGER 

ANVENDT DATATEKNIKK  

PETROFYSIKK GK 

 

 

 

7,5 

7,5 

7,5 

7,5 

    

Vår 

Vår 

Vår 

 

TGB4150 

TGB4165 

TPG4165 

 

STRUKTURGEOLOGI GK 

SEDIMENT STRATIGRAFI 

GEOFYS ANALYSEMET 

 

 

7,5 

7,5 

7,5 

  
Valgbare emner 

1  

Vår 

Vår 

Vår 

 

TGB4130 

TMA4255 

TPG4115 

 

PETROLOGI 

ANVENDT STATISTIKK 

RESERVOAREGENSKAPER 

 

 7,5 

7,5 

7,5 

 

 

 
1) Ett emne på 7,5 studiepoeng må velges i vårsemesteret.
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FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP OG TEKNOLOGI 

Studieprogram Petroleumsfag (MTPETR) 
4.årskurs  
Studieretning Petroleumsgeofag  
Und.- 

sem. 

Emnenr Emnetittel Anm Sp Hovedprofiler  

1 2  

  Obligatoriske/valgbare emner 1     

Høst TGB4160 PETROLEUMSGEOLOGI  7,5 v o  
Høst TPG4177 KARBONATRESERVOAR  7,5 v v  

Høst TPG4190 SEISMISKE DATA  7,5 o v  

Høst TPG4195 GRAVIMETR MAGNETOMET  7,5 v v  
Høst TPG4162 3D VISUAL PETR DATA  7,5 v v  

Høst TPG4185 FORMASJONSMEKANIKK  7,5 v v  

Høst TGB4265 STRUKTURGEOLOGI VK  7,5 v v  

        

Vår  EKSP I TEAM TV PROSJ 2 7,5 o o  

Vår TGB4135 BASSENGANALYSE  7,5 v v  
Vår TGB4170 DIAGENESE/RES KVAL  7,5 v v  

Vår TGB4275 GEORESERVOARMODELLER  7,5 v v  

Vår  TPG4130 SEISMISK TOLKNING  7,5 o o  
Vår TPG4170 RESERVOARSEISMIKK  7,5 v v  

Vår TPG4180 PETR FYS TOLK VK  7,5 v v  

  Komplementære emner 3     

Høst BI3072 MILJØTOKSIKOLOGI  7,5 v v  

Høst 

Høst 
Høst 

FI5205 

SOS2502 
TMM4225 

CORP RESPONS ETHICS 

INNOVASJ/VERDISK/SAM 
ING SAMHANDLING 

 7,5 

7,5 
7,5 

v 

v 
v 

v 

v 
v 

 

Høst SPRÅK3501 SCIENTIFIC COM  7,5 v v  

Høst TIØ4120 OPERASJONSANALYSE GK  7,5 v v  
Høst TIØ4201 RISIKOHÅNDTERING  7,5 v v  

Høst TIØ4215 KONTR RETT FORHANDL  7,5 v v  

Høst TIØ4230 MARKEDSOR PRODUKTUTV  7,5 v v  

Høst TIØ4295 BEDRIFTSØKONOMI  7,5 v v  

Høst TIØ4300 MILJØKUNNSKAP BÆREKR  7,5 v v  

Høst TEP4275 INDUSTRIELL ØKOLOGI  7,5 v v  
  Valgbare emner som det ikke tas hensyn til 

 ved time- og eksamensplanleggingen.: 
 

1     

Høst TPG4250 CSEM OG MT  7,5 v v  
Høst TPG4255 CO2 LAGRING  7,5 v v  

Vår  TGB4220 HMS I TUNGINDUSTRIEN  7,5 v v  

Vår TKP4115 OVERFL KOLLOIDKJEMI  7,5 v v  
Vår TMA4255 ANVENDT STATISTIKK  7,5 v v  

Vår TPG5110 PETROLEUMSØKONOMI  7,5 v v  

 
1. I 7. og 8. semester må det velges to valgbare emner på 7,5 studiepoeng  i hvert semester i hht  valgt hovedprofil. De oppførte 

emnene er anbefalte valgbare emner. I 8. semester må ett av emnene som velges, være et ingeniøremne fra annet 
studieprogram/studieretning. I tillegg til ingeniøremnet fra annet studieprogram skal studentene kunne velge enten et 
basisemne, et ingeniøremne eller et ikke-teknologisk emne i 8. semester. 

2. Emnebeskrivelsen for Eksperter i team, tverrfaglig prosjekt, står omtalt på egen side etter tabellene i boken. 
3. Ett komplementært emne skal velges fra listen under.  Det tas ikke hensyn til emnene ved time- og eksamensplanleggingen. 

Enkelte emner kan være adgangsbegrenset, se www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak. Frist for å søke opptak er 1. juni. 
 

Hovedprofiler: 
Petroleumsgeofysikk 
Petroleumsgeologi 

http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak
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FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP OG TEKNOLOGI 

Studieprogram Petroleumsfag (MTPETR) 
5.årskurs  

Studieretning Petroleumsgeofag 

 

Und. 

sem. 

 

 

Emnenr 

 

Emnetittel 

 

Anm 

 

Sp 

  

Fordypningsemner 

1  

Høst 

Høst 

TGB4565 

TPG4545 

PETR GEOL FDE 

PETR GEOFYS FDE 

 7,5 

7,5 

  Fordypningsprosjekt 1  

Høst 

Høst 

TGB4560 

TPG4540 

PETR GEOL FDP 

PETR GEOFYS FDP 

 15 

15 

  

Komplementære emner 

2  

Høst BI3072 MILJØTOKSIKOLOGI  7,5 

Høst FI5205 CORP RESPONS ETHICS  7,5 

Høst SOS2502 INNOVASJ/VERDISK/SAM  7,5 

Høst SPRÅK3501 SCIENTIFIC COM  7,5 

Høst TIØ4120 OPERASJONSANALYSE GK  7,5 

Høst TIØ4201 RISIKOHÅNDTERING  7,5 

Høst TIØ4215 KONTR RETT FORHANDL  7,5 

Høst TIØ4230 ENTRE MARKED PRODUTV  7,5 

Høst TIØ4295 BEDRIFTSØKONOMI  7,5 

Høst TIØ4300 MILJØKUNNSKAP BÆREKR  7,5 

Høst TMM4225 ING SAMHANDLING   

Høst TEP4275 INDUSTRIELL ØKOLOGI  7,5 

 

 

Vår 

Vår 

 

 

TGB4900 

TPG4930 

Masteroppgaver: 

 

PETROLEUMSGEOLOGI 

PETROLEUMSGEOFYSIKK 

 

1  

 

30 

30 

 

1. Ett fordypningsemne med tilhørende fordypningsprosjekt og masteroppgave skal velges etter valgt hovedprofil. 

2. Ett komplementært emne skal velges fra listen under. Det tas ikke hensyn til emnene ved time- og 
eksamensplanleggingen.  Enkelte emner kan være adgangsbegrenset, se www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak. 
Frist for å søke opptak er 1. juni. 

 

Hovedprofiler: 
1. Petroleumsgeofysikk 
2. Petroleumsgeologi 

http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak
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FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP OG TEKNOLOGI 

Studieprogram Petroleumsfag (MTPETR) 
3.årskurs  
Studieretning Petroleumsteknologi 
 
Und. 
sem. 

Emnenr Emnetittel Anm. Sp 

  Obligatoriske emner   
Høst TPG4145 RESERVOARFLUIDER  7,5 
Høst TPG4155 ANVENDT DATATEKNIKK  7,5 
Høst 
Høst 

TPG4175 
TPG4185 

PETROFYSIKK GK 
FORMASJONSMEKANIKK 

 7,5 
7,5 

     
     

Vår TKP4120 PROSESSTEKNIKK  7,5 
Vår TPG4115 RESERVOAREGENSKAPER  7,5 
Vår TPG4135 PROSESSERING AV PETR  7,5 
Vår TPG4210 DYPBORINGSTEKNIKK  7,5 
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FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP OG TEKNOLOGI 
Studieprogram Petroleumsfag (MTPETR) 
4.årskurs  

Studieretning Petroleumsteknologi 

 
Und. 
sem. 

Emnenr Emnetittel Anm Sp  
1 2 3 

  Obligatoriske/valgbare emner 1     

Høst TGB4160 PETROLEUMSGEOLOGI  7,5 v - - 
Høst TPG4140 NATURGASS  7,5 v v v 
Høst TPG4150 RESERVOARUTVINNING  7,5 o o o 
Høst TPG4215 HØYAVVIKSBORING  7,5 v o v 
Høst TPG4235 BRØNNTESTING VK  7,5 v v v 
Høst TPG4245 PRODUKSJONSBRØNNER  7,5 v v o 
Høst TPG4255 CO2 LAGRING  7,5 v v v 

        
Vår  EKSP I TEAM TV PROSJ 2 7,5 o o o 
Vår TPG4160 RESERVOARSIMULERING  7,5 o v v 
Vår TPG4180 PETR FYS TOLK VK  7,5 v v v 
Vår TPG4200 UNDERVANNS PROD SYST  7,5 v v v 
Vår TPG4220 BORESLAM  7,5 v o v 
Vår TPG4230 FELTUTBYGGING  7,5 v v o 
Vår TPG5110 PETROLEUMSØKONOMI  7,5 v v v 

  Komplementære emner 3     

Høst BI3072 MILJØTOKSIKOLOGI  7,5 v v v 

Høst FI5205 CORP RESPONS ETHICS  7,5 v v v 

Høst SOS2502 INNOVASJ/VERDISK/SAM  7,5 v v v 

Høst SPRÅK3501 SCIENTIFIC COM  7,5 v v v 

Høst TIØ4120 OPERASJONSANALYSE GK  7,5 v v v 

Høst TIØ4201 RISIKOHÅNDTERING  7,5 v v v 

Høst TIØ4215 KONTR RETT FORHANDL  7,5 v v v 

Høst TIØ4230 ENTRE MARKED PRODUTV  7,5 v v v 

Høst TIØ4295 BEDRIFTSØKONOMI  7,5 v v v 

Høst TIØ4300 MILJØKUNNSKAP BÆREKR  7,5 v v v 

Høst TMM4225 ING SAMHANDLING  7,5 v v v 

Høst TEP4275 INDUSTRIELL ØKOLOGI  7,5 v v v 

  Valgbare emner som det ikke tas hensyn til ved time-  
og eksamensplanleggingen: 

 

1     

Høst TPG4177 KARBONATRESERVOAR  7,5 v v v 
Høst TPG4117 UKONVENSJ RESERVOAR  7,5 v - - 
Høst TPG4151 BESLUTN UNDERGR DATA  7,5 v v v 
Høst TPG4162 3D VISUAL PETR DATA  7,5 v v v 
Høst TPG4250 CSEM OG MT  7,5 v v v 

        
Vår TEP4250 FLERFASE TEKNIKK  7,5 v v v 
Vår TGB4135 BASSENGANALYSE  7,5 v - - 
Vår TGB4220 HMS I TUNGINDUSTRIEN  7,5 v v v 
Vår TKP4115 OVERFL KOLLOIDKJEMI  7,5 v - v 
Vår TMA4255 ANVENDT STATISTIKK  7,5 v v v 
Vår TPG4130 SEISMISK TOLKNING  7,5 v - - 
Vår TPG4170 RESERVOARSEISMIKK  7,5 v - - 
Vår TPG4205 DYPBORTEKN -TRYKKONTR  7,5 v v v 
Vår TPG4225 OPPSPRUKNE RESERVOAR  7,5 v v v 

 
1.  I høstsemesteret må det velges ett valgbart emne på 7,5 studiepoeng for hovedprofilene 2 og 3.  For hovedprofil 1 må det 

velges to valgbare emner på 7,5 studiepoeng.  I vårsemesteret må det velges to valgbare emner, inklusive et ingeniøremne fra 
annet studieprogram/studieretning. I tillegg til ingeniøremnet fra annet studieprogram skal studentene kunne velge enten et 
basisemne, et ingeniøremne eller et ikke-teknologisk emne i 8. semester. De oppførte emnene er anbefalte valgbare emner. 

2.  Emnetilbudet i Eksperter i team, tverrfaglig prosjekt, står omtalt på egen side etter tabellene i boken. 
3.  Ett komplementært emne skal velges fra listen  under. Det tas ikke hensyn til emnene ved time- og eksamensplanleggingen. 

Enkelte emner kan være adgangsbegrenset, se www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak. Frist for å søke opptak er 1. juni. 
 

Hovedprofiler: 

1- Reservoarteknologi og petrofysikk 
2. Boreteknologi 
3. Petroleumsproduksjon 

http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak
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FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP OG TEKNOLOGI 

Studieprogram Petroleumsfag (MTPETR) 
5.årskurs  
Studieretning Petroleumsteknologi 

 

Und. 

sem. 

Emnenr Emnetittel Anm Sp 

1 2 3 

  Fordypningsemner 1     

Høst TPG4515 PETROLEUMSPROD FDE  7,5 - - o 

Høst TPG4525 BORETEKNOLOGI FDE  7,5 - o - 

Høst TPG4535 RESERVOARTEKN FDE  7,5 o - - 

  Fordypningsprosjekt 1     

Høst TPG4510 PETROLEUMSPROD FDP  15   o 

Høst TPG4520 BORETEKNOLOGI FDP  15  o  

Høst TPG4530 RESERVOARTEKN FDP  15 o   

 

 

 Komplementære emner  2  

 

   

Høst BI3072 MILJØTOKSIKOLOGI  7,5 v v v 

Høst FI5205 CORP RESPONS ETHICS  7,5 v v v 

Høst SOS2502 INNOVASJ/VERDISK/SAM  7,5 v v v 

Høst SPRÅK3501 SCIENTIFIC COM  7,5 v v v 

Høst TIØ4120 OPERASJONSANALYSE GK  7,5 v v v 

Høst TIØ4201 RISIKOHÅNDTERING  7,5 v v v 

Høst TIØ4215 KONTR RETT FORHANDL  7,5 v v v 

Høst TIØ4230 ENTRE MARKED PRODUTV  7,5 v v v 

Høst TIØ4295 BEDRIFTSØKONOMI  7,5 v v v 

Høst TIØ4300 MILJØKUNNSKAP BÆREKR  7,5 v v v 

Høst TMM4225 ING SAMHANDLING  7,5 v v v 

Høst TEP4275 INDUSTRIELL ØKOLOGI  7,5 v v v 

 

Vår 

Vår 

Vår 

 

TPG4905 

TPG4910 

TPG4915 

Masteroppgaver 

PETTEKN PETPROD 

PETTEKN BORETEKN 

PETTEKN RESERVTEKN 

1  

30 

30 

30 

   

 
1. Ett fordypningsemne med tilhørende fordypningsprosjekt og masteroppgave skal velges etter valgt hovedprofil 
2.  Ett komplementært emne skal velges fra listen under.  Det tas ikke hensyn til emnene ved time- og eksamensplanleggingen. 

Enkelte emner kan være adgangsbegrenset, se www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak. Frist for å søke opptak er 1. juni.  

 
Hovedprofiler: 
1. Reservoarteknologi og petrofysikk    
2. Boreteknologi 
3. Petroleumsproduksjon    

  

 

http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak
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