
Studieplan for MAMN-PROG - Master i programutvikling

Overskrift
Norsk English

Læringsutbyte 
Required learning 
outcomes

Ein kandidat som har fullført felles mastergrad i 
programutvikling skal ha oppnådd følgjande læringsutbytte 
med omsyn til kunnskapar, ferdigheiter og generell 
kompetanse.

Kunnskap

Kandidaten

• har brei kunnskap innan fagfeltet programutvikling og 
har djupare innsikt innan tema for masteroppgåva. 

• har grundig kjennskap til teori og metodikk som blir 
nytta innan programutvikling.

• kan anvende kunnskapar, forståing og 
problemløysingsferdigheiter i nye kontekstar innan 
programutvikling.

• kan analysere problemstillingar innan programutvikling 
basert på kunnskap, teknologi og samfunnsrelevans til 
dette fagområdet.

Ferdigheiter

Kandidaten

• kan analysere og handsama kritisk ulike 
informasjonskjelder og bruke dei til å strukturere og 
formulere vitskapelege resonnement.

A candidate who has completed a Master's degree in 
software engineering should have the following learning
outcomes defined in terms of knowledge, skills and 
general competence:

Knowledge

The candidate

• has broad knowledge of software engineering 
and specialized knowledge of the topic of the 
Master’s thesis.

• has thorough knowledge of the theories and 
methods used in software engineering.

• is able to apply knowledge and understanding to 
solve problems in new contexts in software 
engineering.

• can analyze problems in software engineering on
the basis of the knowledge, technology and 
societal relevance.

Skills

The candidate

• can analyze and deal critically with various 
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• kan analysere eksisterande problemstillingar, metodar 
og tolkingar innan programutvikling og jobbe 
sjølvstendig med praktiske og teoretiske problem innan 
fagfeltet. 

• kan bruke passande forskings- og arbeidsmetodar på ein
sjølvstendig måte.

• kan utføre eit forskings- og utviklingsprosjekt i samsvar
med gjeldande normer for forskingsetikk.

• kan på sjølvstendig vis designe, spesifisere og 
programmere eit middels stort informasjonssystem.

• kan på sjølvstendig vis analysere, teste og validere eit 
større informasjonssystem.

Generell kompetanse

Kandidaten

• kan analysere relevante forskingsretta og profesjonsretta
etiske problem innan programutvikling.

• kan anvende kunnskapane og ferdigheitane sine på nye 
fagområde for å gjennomføre avanserte oppgåver og 
prosjekt.

• kan formidle eit omfattande sjølvstendig arbeid og 
meistrar språk og terminologi brukt innan 
programutvikling.

• kan diskutere akademiske problemstillingar, analyser og
konklusjonar innan programutvikling, både med 

sources of information and use them to structure 
and formulate scientific arguments.

• can analyze existing theories, methods and 
interpretations in software engineering and work 
independently on practical and theoretical 
problems in the field. 

• can use appropriate methods for research and 
practical development in an independent manner.

• can carry out a research and development project
in accordance with applicable norms for research
ethics.

• can independently design, specify and program 
medium-scale information systems.

• can independently analyze, test and validate 
large-scale information systems.

General Competence

The candidate

• can analyze relevant professional and research 
ethical problems in software engineering. 

• can apply knowledge and skills in new areas in 
order to carry out advanced assignments and 
projects.

• can communicate extensive independent work 
and masters language and terminology used in
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spesialistar og ålmenta. 

• kan bidra til innovasjonsprosessar i samfunnet ved å 
anvende informasjonsteknologi.

 the field of software engineering.

• can discuss academic issues, analyses and 
conclusions within software engineering, both 
with specialists and with the general public. 

• can contribute to innovation processes in society 
by applying information technology.
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