
Referansegruppehåndboka



NTNU sitt kvalitetssystem for utdanning skal sikre at du som student får undervisning av høy kvalitet. 
Dersom du opplever at undervisningen ikke svarer til forventningene dine, skal du ha en reell mulighet til 
å påvirke underviseren til å iverksette tiltak. I Kvalitetssystemet er det forklart hva personer på ulike nivå i 
organisasjonen er forventet å bidra med. Helt fra oss som studenter og til topps i «linja», til rektor og styret. 
Om studenter står det at «Den enkelte student forventes å delta aktivt i evaluering gjennom å gi løpende 
tilbakemelding til faglærere og referansegruppene for sine emner, og å delta i referansegrupper, spørreunder-
søkelser, møter med mer.»

Det skal være referansegruppe i alle emner ved NTNU. Referansegruppa består av minst 3 studenter som til 
sammen representerer alle studentene i emnet. Der et emne omfatter flere studieprogram, bør alle studie-
program være representert i referansegruppa. Gjennom semesteret skal referansegruppa ha minimum 3 mø-
ter med underviseren. Her bør det bli tatt opp hva som fungerer bra og ikke, og eventuelle forslag til tiltak. Se 
«Tema for referansegruppemøter» for tips til tema. Etter slike møter bør det skrives et kort referat.

På slutten av semesteret skal referansegruppa skrive en rapport om kvaliteten på undervisningen, samt legge 
ved forslag på tiltak som kan forbedre kvaliteten. Denne skal emneansvarlig ta til etterretning, og ha med 
som grunnlag i sin emnerapport som blir sent til instituttleder. Instituttlederen skal lage en handlingsplan 
som tar for seg de foreslåtte tiltakene. Der forslag ikke tas til følge bør dette begrunnes, slik at studentene får 
en forklaring på hvordan det innmeldte behovet blir ivaretatt.

Referansegruppa sikrer kvaliteten på utdanningen
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Tema for referansegruppemøter
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Man kan ta opp alt som har med undervisningen og læringsmiljøet i et emne under referansegruppemøter. 
Det skal være dialog mellom studenter og underviseren. Iblant har ulike personer ulike oppfatninger av hva 
god undervisning er, da passer det fint å diskutere i referansegruppa. Eksempel på tema for referansegruppe-
møtene er:

- Er studentene kjent med læringsutbyttebeskrivelsene for emnet? 
- Følger undervisningen læringsutbyttebeskrivelsene for emnet?
- Er undervisningen forskningsbasert?
- Hadde studentene de nødvendige forkunnskapene for emnet?
- Er progresjonen i emnet passe? Hvordan er progresjonen sammenlignet med andre emner?
- Hvordan er sammenhengen mellom dette emnet og de andre emnene dette semesteret?
- Hvordan er arbeidsmengden?
- Er læringsmiljøet godt? Er undervisningsrommene passende med tanke på plass, komfort og støynivå?
- Hva kan gjøres for å forbedre læringsmiljøet?
- Er kontakten mellom underviser og studentene god?
- Hvordan er tilretteleggingen for funksjonshemmede, eller studenter med andre behov?
- Er læringsmateriellet (bøker, nettressurser, emnesider o.l.) nyttig?

Det er lurt å ta opp forhold underviseren eller emneansvarlig faktisk kan gjøre noe med. Referansegruppa 
kan både ta opp forslag til umiddelbare endringer, men også mer langsiktige utfordringer.



Mal for referansegrupperapport
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Referansegrupperapporten har noen faste punkt den skal inneholde. Den skal starte med informasjon om 
emnet og referansegruppa. Etterpå kommer studentenes vurdering av kvaliteten i emnet. Til slutt skal det være 
forslag til tiltak som kan forbedre kvaliteten i emnet. Rapporten bør inneholde dette:

Mal for referansegrupperapporter finner du på s.ntnu.no/referansegruppe.

Emneansvarlig skal laste opp rapporten på nett, i dokumenthåndteringsverktøyet Doq. Du kan finne tidligere 
rapporter på s.ntnu.no/referansegrupperapporter.

Dato, emnekode og -tittel, datoer for gjennomførte referanse-
gruppemøter, navn og studieprogram til studentene som har 
deltatt i referansegruppa

Referansegruppa sin rapport om kvaliteten i emnet

Referansegruppa sine forslag til tiltak
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Dårlig oppfølging?

Dersom det ikke blir opprettet referansegruppe i et emne 
du følger, så kan du ta det opp med emneansvarlig. Hvis 
det fortsatt ikke skjer noe kan du ta kontakt med 
instituttlederen eller studentdemokratiet. I emnebeskri-
velsen skal det stå hvilket institutt som har ansvar for 
emnet, og kontaktinformasjon til instituttet finner du på 
nettsidene deres under www.ntnu.no. Du kan lese mer 
om studentdemokratiet på neste side. 
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Studentrådet AB
ab@studentrad.no
735 95496

Studentrådet IØT
svt@studentrad.no
735 96741

Studentrådet FT
leder@su.aft.hist.no

Studentrådet DMF
dmf@studentrad.no
735 93123

Studentrådet NT
studentrad_nt@org.ntnu.no
735 95496

Studentrådet HHiT (STØH)
post@sftoh.no
959 22 466

Studentrådet HF
hf@studentrad.no
735 96741

Studentrådet SVT
svt@studentrad.no
735 96741

Studentparlamentet i Gjøvik
gjovik@studenttinget.no

Studentrådet IME
studentrad_ime@org.ntnu.no
735 96012

Studentparlamentet i Ålesund
alesund@studenttinget.no

Studentrådet FHS
fhs@studenttinget.no

Studentrådet IVT
ivt@studentrad.no
735 95496

Studentrådet FLT (SALT)
leder@studentalt.no
958 32 578

Studenttinget NTNU
sti@studenttinget.no
735 93288
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Studentdemokratiet ved NTNU

Ved hvert fakultet er det et studentråd. Dette består vanligvis av instutt- eller programtillitsvalgte, med 
noen lokale variasjoner. Studentrådet er dine viktigste tillitsvalgte. De arbeider kontinuerlig for dine 
rettigheter. De kan hjelpe deg med andre problemer enn referansegruppearbeid. Hvis de ikke kan hjelpe 
deg selv, så vet de hvem som kan.

Alle studenter ved fakultetet kan stille til valg for å bli med i studentrådet. Valget foregår typisk i slutten av 
semesteret, før eksamensperioden starter.

I Gjøvik og Ålesund er det studentparlament som har ansvar for studentene i hver av disse byene. De 
fungerer litt som studentrådene, men har et utvidet ansvar som dreier seg om mer enn representasjon mot 
ledelsen lokalt og arbeid for studentrettigheter.

Studenttinget er det øverste studentorganet ved NTNU. Det er valg hver høst, og alle studenter ved NTNU 
kan både stille og stemme. Studenttinget består av 31 studenter fra alle fakultetene ved NTNU, samt at 
Gjøvik og Ålesund er representert. Gjennom året har Studenttinget flere møter der de vedtar studentene 
sin mening i ulike saker. De oppnevner også studenter til råd og utvalg på NTNU. Om du er engasjert i 
større eller mindre saker er Studenttinget en god arena å være med på, og det gir deg god innsikt i hvordan 
NTNU fungerer. Studenttinget har et utøvende organ, arbeidsutvalget, som består av 10 tillitsvalgte. Av 
disse arbeider 7 på fulltid og 3 på deltid med å gjennomføre Studenttingets politikk, og å koordinere arbeid 
i studentdemokratiet.
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