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Møtedato: 25.02.21 Saksbehandler: Hege Hoem Spjøtvold 
_______________________________________________________________________ 
STi-sak 03/21 Supplering av kontrollkomité for Studenttinget 
_______________________________________________________________________ 
 
Vedlegg 
Vedlegg 1 – Arbeidsinstruks for Kontrollkomiteen til Studenttinget NTNU 
 
Forkortelser 
STi – Studenttinget 
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet  
AU – Arbeidsutvalget i Studenttinget NTNU 
KK – kontrollkomite 
_______________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn for saken
I Studenttingets reglement står det at det skal være en kontrollkomité og at denne 1 
skal være Studenttingets kontrollorgan. Kontrollkomiteens arbeidsoppgaver er 2 
regulert fra en vedtatt arbeidsinstruks. Etter endringer i arbeidsinstruksen i 2019, ble 3 
det vedtatt at det skal velges to medlemmer for kalenderåret og et medlem for 4 
studieåret. Kontrollkomiteens medlemmer sitter frem til nye er valgt og avtroppende 5 
medlemmer har ansvar for erfaringsoverføring.  6 
 7 
Man trenger ikke være student ved NTNU for å være med i kontrollkomiteen, men 8 
man kan ikke være representant i Studenttinget eller NTNU-styret.   9 
 10 
Saksbehandlers vurdering 11 
Kontrollkomiteen skal være representert i alle møter i Studenttinget, samt møter i 12 
arbeidsutvalget hvor det fattes vedtak. Det er ikke nødvendig at alle tre deltar på alle 13 
møter, men det forventes at kontrollkomiteen avklarer og fordeler dette seg imellom. 14 
Medlemmene i komiteen må sette seg inn i STi sitt reglement og utfyllende regler, 15 
spesielt ved valg. De må også være tilgjengelige for AU og STi dersom det er spørsmål 16 
om tolking av disse. 17 
 18 
Eivind Rindal ble valgt som leder av kontrollkomiteen under Studenttingsmøtet 19 
4.februar. Cecilie Raustein sitter som medlem av komiteen frem til høstsemesteret. 20 
For å få en fulltallig kontrollkomite må det suppleres med et medlem til. Denne 21 
personen vil inneha samme funksjonstid som leder, altså 1 år. 22 
 23 
Arbeidsutvalget sin innstilling 24 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 25 
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Arbeidsinstruks for Kontrollkomiteen 
til 

Studenttinget NTNU 
Vedtatt på møte i Studenttinget NTNU 03.02.97 

Siste endringer ble gjort på STi-møte den 07.10.19 
 
 
Fravikelighet 
Denne arbeidsinstruks viker for Reglement for Studenttinget NTNU og Forretningsorden for 
Studenttinget NTNU. 
 
 
Sammensetning 
Kontrollkomiteen har 3 medlemmer, hvorav en leder, som ikke kan være representanter i STi 
eller Styret. 
 
 
Myndighetsområde 
Kontrollkomiteen er STis kontrollorgan, og skal rapportere til STi. 
 
Kontrollkomiteen skal: 

• Påtale vedtak gjort i arbeidsutvalg og STi dersom de strider mot vedtekter, 
retningslinjer og arbeidsprogrammet til STi. 

• Kontrollere at rammene og vedtektene fastsatt av STi blir fulgt. Med rammene menes 
arbeidsprogram, møteprotokoll og budsjett som gjelder for studentene ved NTNU. 

• Uttale seg om fortolkning av reglementer, forretningsorden, instrukser o.l. etter 
forespørsel fra STi eller arbeidsutvalget. 

• Følge aktivt opp arbeidet i arbeidsutvalget og STi slik at de også kan ha en 
støttefunksjon for organet og arbeidsutvalget. 

 
 
Valg 
Representantene i Kontrollkomiteen har en valgperiode på 1 år. Leder og ett medlem velges ved 
separat valg på Studenttingets første møte på vårsemesteret. Det øvrige medlemmet velges på 
Studenttingets første møte på høstsemesteret. 
 
 
 
Endringer i arbeidsinstruksen 
Arbeidsinstruks for Kontrollkomiteen vedtas av STi med simpelt flertall blant de tilstedeværende 
representantene. Forslag til endringer behandles av arbeidsutvalget og vedtas av STi.  
 
 



 
  
Møtedato: 25.02.21 Saksbehandler: Sigurd Solheim 

_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 08/21 Workshop om kvalitetssystemet ved NTNU 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Vedlegg 
Rapport om NTNUs kvalitetsarbeid (2020) 
NTNUs kvalitetssystem for utdanning (2016) 
 
 
Forkortelser 
NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen 
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 
_______________________________________________________________________ 
 
Anbefalt lesning 
Kvalitetssystem for utdanning - Wiki - innsida.ntnu.no 
NTNU - Studiekvalitetsportalen 
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Metoder+for+evaluering+av+emne 
 
_______________________________________________________________________ 
Bakgrunn for saken 1 
Et mål i NTNUs strategi er at «all utdanning er preget av kvalitet på høyt 2 
internasjonalt nivå, faglig og pedagogisk» og at «alle fagmiljøer skal utvikle god 3 
utdanningsledelse og kvalitetskultur med bruk av systematisk evaluering og god 4 
oppfølgning». Det er i disse målene vi finner rollen til kvalitetssystemet, som skal 5 
sikre studentene tiltenkt læringsutbytte i alle emner, samt i studieprogram som 6 
helhet. Mål for utdanningskvaliteten arbeides med på fire nivåer; i emnet, 7 
studieprogrammet, studieporteføljen og i administrative prosesser. 8 
 9 
Ved tilsyn gjennomført av NOKUT i 2013 ble ikke det daværende 10 
kvalitetssikringssystemet ved NTNU godkjent. Mangler i systembeskrivelsen samt 11 
utilstrekkelig dokumentasjon av systematisk kvalitetssikring gjorde at NTNU fikk seks 12 
måneder på å videreutvikle systemet. Fakultetenes mulighet til selv å velge hvordan 13 
emner og programmer skulle kvalitetssikres veide tungt. Felles krav til evaluering på 14 
tvers av utdanninger og nivå ble iverksatt, samt strengere krav til oppfølgning og 15 
rapportering. Arbeidet med å utvikle et felles dokumenthåndteringssystem og et 16 
avviksmeldingssystem på nett ble også iverksatt. NTNUs kvalitetssikringssystem ble 17 
på nytt godkjent i 2014.  18 
 19 

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Kvalitetssikring+av+utdanning
https://innsida.ntnu.no/studiekvalitetsportalen/
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Metoder+for+evaluering+av+emne
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Intern revidering av kvalitetssystemet går en spennende periode i møte i 2021. I 20 
2022 skal NOKUT nok en gang evaluere kvalitetssikringen ved NTNU, som nødig vil 21 
risikere at systemet atter en gang ikke blir godkjent. I tillegg er det ventet at 22 
digitaliseringsprogrammet kommer med nye bestillinger til videre arbeid innenfor 23 
kvalitetssikring. Det skjer flere prosesser knyttet til kvalitetsarbeid hvor studentene 24 
har mulighet til å gi innspill på alle nivåer. 25 
 26 
Det som ofte omtales som det viktigste tillitsvalgtarbeidet på NTNU, gjennomføres av 27 
referansegruppene. Alle emner ved NTNU skal ha en referansegruppe bestående av 28 
minst tre studenter. Referansegruppen bør bestå av studenter fra alle studieprogram 29 
som er en del av faget. Gjennom semesteret skal disse ha minst tre møter med 30 
emneleder for å diskutere hva som fungerer, og hva som bør forbedres. På slutten av 31 
semesteret skal referansegruppen skrive en referansegrupperapport som leveres inn 32 
gjennom det nye studieplanverktøyet på nett. Hvis en ser at rapporten ikke blir fulgt 33 
opp tilstrekkelig, skal man først kontakte instituttet, så eventuelt studenttillitsvalgte 34 
eller som siste utvei melde inn avvik. Ikke alle fagledere er like flinke til å benytte seg 35 
av referansegruppesystemets potensiale. 36 
 37 
Saksbehandlers vurdering 38 
Det nye digitale studieplanverktøyet har som mål å gjøre prosessen enklere for både 39 
referansegruppestudenter og ledere som jobber med kvalitetssikring, med et felles 40 
verktøy for alle fakultet. Her ligger også tidligere emnerapporter tilgjengelig for 41 
offentligheten. Fra avdeling for utdanningskvalitet var det spesielt én bekymring rundt 42 
dette; informasjonen når ikke ut til studentene. I vedlegget «rapport om NTNUs 43 
kvalitetsarbeid» fremmes behovet for at studentene selv har oversikt over det faglige 44 
utbyttet de har krav på gjennom emner og studieprogram. Saksbehandler ønsker en 45 
diskusjon rundt hvordan man sørger for at studentene får denne informasjonen og 46 
forstår viktigheten av den.  47 
 48 
Referansegruppesystemet har sin styrke i tradisjonell undervisning med forelesninger 49 
og gruppeøvinger. Dessverre er ikke alle læringssituasjoner like godt egnet for 50 
kvalitetssikring gjennom referansegrupper. Evalueringen av praksisperioder er et 51 
godt eksempel på en slik situasjon. Til tross for evaluering av praksisopphold som del 52 
av et emne eller studieprogram, føler mange seg hjelpeløse i møte med eksterne 53 
praksisveiledere og praksisplasser som ikke gir tilstrekkelig med faglig utbytte og 54 
kompetanse. Viljen til å gjøre noe med dette sentralt svikter i møte med mangelen på 55 
praksisveiledere innenfor studieprogram med mye praksis. Saksbehandler ønsker å 56 
se på muligheten for et mer omfattende eller fleksibelt kvalitetssikringssystem. 57 
 58 
Atter et kjent problem, som også presenteres i vedlegget «rapport om NTNUs 59 
kvalitetsarbeid», er at kvalitetssystemet oppfattes som rapportering og kontroll, en 60 
form for summativt kvalitetsarbeid. Et slikt system vorder ikke tilstrekkelig 61 
engasjement for å gjennomføre kvalitetsarbeidet på en tilfredsstillende måte. 62 
Lederne som skal følge opp arbeidet får ikke tilstrekkelig med grunnlag til å 63 
gjennomføre kvalitetsarbeidet slik hensikten med systemet er. Å skape god kultur 64 
prioriteres ofte over føringer på NTNU, og her ønskes en diskusjon om hvorvidt det 65 
fortsatt bør satses på å forbedre kulturen, med mål om å få utnyttet mest mulig av 66 
potensialet i kvalitetsarbeidet. 67 
 68 
 69 
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 70 
Studenttinget diskuterer blant annet følgende spørsmål: 71 
 72 

• Hvordan skal NTNU nå ut til studentene med informasjon om 73 
kvalitetssikringssystemet og studieplanverktøyet?  74 

o Hvilken informasjon bør studentene få? 75 
 76 

• Hvordan kan vi inkludere flere studenter i arbeidet med revisjon av 77 
studieprogram og studieportefølje? 78 

 79 
• Hvilke andre løsninger for studentmedvirkning i kvalitetssikring av emner 80 

kunne vært et alternativ til referansegrupper? 81 
o Hvordan sørge for at praksisopphold evalueres i 82 

kvalitetssikringssystemet? 83 
o Hvordan sørge for at bachelor- og masteroppgaveemner evalueres i 84 

kvalitetssikringssystemet? 85 
o Hvordan sørge for at eksamen og vurderingsform evalueres i 86 

kvalitetssikringssystemet? 87 
 88 

• Hva er faglærers og NTNUs rolle i å oppfølge referansegruppe- og 89 
kvalitetssikringssystemet? 90 
 91 

• Hvordan skal man få studenter til å forstå viktigheten av 92 
kvalitetssikringssystemet?  93 
 94 

Arbeidsutvalgets innstilling 95 
Studenttinget diskuterer saken. 96 
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Rapport om NTNU’s kvalitetssystem: 

 

Kapittel 1: Gruppens sammensetning, mandat og arbdeidsmetodikk 

 

Kapittel 2: Grunnleggende diskusjoner om kvalitet og kvalitetsarbeid 

Gruppen startet med en grundig diskusjon om hva vi legger i kvalitet og kvalitetsarbeid. I dette 
arbeidet forøkte vi å lage vår egen oppfatning, uten å skjele for mye til hva NOKUT, NTNU og andre 
kilder har lagt i dette tidligere. Vi tenkte at en slik bred tilnærming ville kunne hjelpe gruppen til å se 
tilstrekkelig vidt før «realitetene» i hva som allerede finnes fikk lov å forme resten av arbeidet. I 
tillegg mener vi det kan være et viktig innspill i høringen at høringsenhetene kan se hvilket grunnlag 
vi har jobbet på, slik at de også kan gi innspill på grunnleggende diskusjoner rundt kvalitet og 
kvalitetsarbeid.  

Når vi som gruppe tenker kvalitet i høyere utdanning, så utgjør de to påfølgende diskusjonene viktige 
grunnsteiner i arbeidet.  

1) Formativt vs summativt kvalitetsarbeid 
2) Kort loop vs lang loop (også kalt single- og double-loop læringssløyfer) 

Formativt vs summativt kvalitetsarbeid 

Vi hadde tidlig diskusjoner om hva kvalitetsarbeidet skal være, og mange av gruppemedlemmene 
trakk frem at mye av dagens kvalitetssystem brukes lite fordi det i hovedsak oppfattes som 
rapportering og kontroll, altså som en form for summativt kvalitetsarbeid. Dette arbeidet ble 
oppfattet som ekstraarbeid av fagstaben, og derfor som vanskelig å engasjere seg i. Lederne fikk av 
den grunn ofte rapporter som ble oppfattet som grunne, lite konkrete og dermed vanskelig å 
forholde seg til. De ga rett og slett ikke lederne den oversikt over området lederne trenger for å 
kunne gjøre sine overveiinger og lede kvalitetsarbeidet på en god måte. Dette er selvfølgelig ikke en 
ønsket situasjon for noen. Spørsmålet er bare hvordan man kan komme seg ut av situasjonen. 

Vi foreslår at kvalitetssystemet beskriver et antall grunnleggende prosesser. Disse deles inn i to 
hovedformer, formative prosesser og summative prosesser. Av formative prosesser identifiserer vi to 
personorienterte hovedprosesser: 

a) Studentens læringsprosess: For utdanningssiden er det helt sentralt at studentens 
læringsprosess er den primære formative prosessen. Hele ideen ved utdanning er at 
studenten skal lære, og det å sette studentens læringsprosess i sentrum av kvalitetsarbeidet 
betyr at kvalitetssystemet blir opptatt av å diskutere og vurdere studentenes læring. 
Relevante spørsmål blir da: Hvordan lærer studenten å lære? Hvilke planer har studenten for 
utvikling av sin egen læring? Hvordan kan fagstaben støtte opp rundt studentenes læring? 
Hvordan kan fagstaben og student selv motiveres for læring og læringsarbeid? Hvilke 
pedagogiske metoder og evalueringsmetoder er effektive for å støtte opp under læringen, 
gitt emnets egenart?  

b) Fagpersonens utvikling som læringsleder: Som nevnt over er fagstabens rolle i 
utdanningsvirksomheten å støtte opp under studentenes læringsprosess. Dermed blir en 
viktig sekundær formativ prosess det å utvikle fagstabens evne til, og motivasjon for å lede 
læringsarbeid. Relevante spørsmål blir da: Hvordan kan en fagperson forbedre sin evne til å 
lede læringsarbeid? Hvordan kan vi motivere fagstaben til å utvikle seg selv? Hvilke 
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kompetanser må læres og hvor og hvordan kan fagpersonen få adgang til å tilegne seg denne 
kompetansen? Hvilke arenaer og møteplasser kan vi bygge for å gi fagpersoner mulighet til å 
diskutere sin praksis som læringsledere? Hvilke særegenheter gjelder for ulike fags egenart 
som må tas hensyn til i en fagpersons virke som læringsleder? 

Disse to personorienterte formative prosessene skal gjøre at kvalitetsarbeidet oppleves som 
relevant, og at kvalitetsarbeid dreier seg om å utvikle sin faglighet, både for studenter og 
fagpersoner. 

Så er det også viktig å tenke produktorienterte formative prosesser. Av disse ser vi også to viktige 
prosesser: 

a) Emneutvikling: Vi ønsker å utvikle gode emner som gir et eget faglig koherent bidrag, og som 
samtidig passer inn og understøtter i det samlede fagtilbudet på de studieprogram der 
emnet inngår. Dette krever systemer som støtter opp under emnekoordinator og andre 
involverte fagpersoner, samt systemer som bidrar til at emnekoordinator forstår hvordan 
emnet inngår i større enheter (studieprogrammer). Relevante spørsmål blir da: Hva er gode 
måter å utvikle læringsarbeidet i emnet på, gitt fagområdets egenart? Hvordan kan vi skape 
en levende diskusjon blant fagstaben på hva et slikt emne kan inneholde og hvordan 
materialet kan legges til rette for læring? Hvordan kan emnekoordinator og 
studieprogramledelse definere gode koblinger mellom innholdet i emnet og innholdet i 
studieprogrammet? Hvordan kan vi skape feedback-looper som sikrer at emnekoordinator 
vet noe om i hvor stor grad studentene som tar emnet har nådd sine læringsmål? 

b) Studieprogramutvikling: Studieprogrammene er den sentrale rammen for læringsarbeidet til 
studentene. Det er gjennom studieprogrammets unike kombinasjon av emner at studenten 
blir innsatt i en fagtradisjon som er mer eller mindre direkte rettet mot en eller flere 
profesjoner. Studieprogrammet må derfor hele tiden utvikle programmets innhold slik at 
programmet er relevant for norsk arbeids- og samfunnsliv, samtidig som det fremstår som en 
faglig enhet og bygger på den samlede faglige kompetansen til fagstaben som leverer 
emnene og leveres på en pedagogisk måte som fremmer studentenes læringsprosess og 
benytter forskningsbaserte metoder for læringsarbeid, gjennomføring og evaluering. 
Relevante spørsmål her kan være: Hvordan kan vi gjøre innholdet i programmet relevant for 
norsk arbeids- og samfunnsliv? Hvordan kan representative personer fra arbeids- og 
samfunnsliv tas med inn i en utviklingsprosess om studieprogrammet fremover? Hvordan kan 
vi fange opp læringsmomenter som går ut over innholdet i de enkeltemner 
studieprogrammet består av? Hvordan kan fagstaben og studieprogramledelsen samskape 
gode studieprogrammer?  

I tillegg til disse fire formative kvalitetsprosessene, trenger vi å diskutere et antall summative 
kvalitetsprosesser. Disse vil i hovedsak være lik de vi har i dagens kvalitetssystem, men vi må gå 
gjennom de eksisterende kvalitetsprosessene for å se hva som fremstår som relevant å følge med på 
i forhold til de fire identifiserte formative prosessene.  

 

Kort loop vs lang loop (Single- og double-loop læringssløyfer) 

Et annet forhold vi diskuterte mye i starten var at det er forskjell på å «gjøre tingene riktig» og å 
«gjøre de riktige tingene».  
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Å gjøre tingene riktig innebærer at man har et omforent mål, man legger noen handlingsplaner for å 
nå målet og gjennomfører dem. En sluttevaluering (summativ) vil da kunne se på om man faktisk 
nådde de målene man hadde satt og kan se på om prosessen med å legge planer og gjennomføre 
dem var god i forhold til å oppnå de målene man hadde satt seg.  

Å gjøre de riktige tingene innebærer at man av og til også bør diskutere om man har satt seg de 
riktige målene. Kanskje var det helt andre mål man burde ha satt seg, lik at man jobbet med helt 
andre prosesser. 

Vi kan sette disse tankene i sammenheng med det som i andre sammenhenger kalles single- og 
doubleloop læringssløyfer. Vi foreslår at en slik tankegang implementeres i kvalitetssystemet, slik at 
man har separate prosedyrer for single-loop læringssløyfer og for double-loop læringssløyfer. 

a) Single-loop læringssløyfer: Den vanligste formen for kvalitetsarbeid bør være single-loop 
læringssløyfer. Slike sløyfer er en kontinuerlig forbedringsprosess som starter med en samtale 
mellom de som er ansvarlige for sløyfen (student, emnekoordinator, studieprogramleder) og 
dennes ansvarlige leder. Denne samtalen vil ha form av en «medarbeidersamtale» der den 
ansvarlige for sløyfen setter mål for eget kvalitetsarbeid for neste periode i samtale med 
lederen. Underveis i arbeidet med målene jobber den ansvarlige selv med kontroll av arbeidet, 
og kan støtte seg til retningslinjer og støttesystemer satt opp av NTNU. Sluttresultatet av sløyfen 
blir en rapport til lederen der den ansvarlige redegjør for hva som var målene, hvordan det er 
jobbet med dem og hva resultatet ble. Denne rapporten blir så brakt inn i en ny 
«medarbeidersamtale» som grunnlaget for mål for neste runde i sløyfen. En slik prinsipiell 
utforming bør kunne gjelde for alle slike single-loop sløyfer, men med nødvendige tilpasninger 
for å fange opp ulike situasjoner.  

b) Double-loop læringssløyfer: Som nevnt over er det også nødvendig å kunne stille seg spørsmålet 
om man jobber med de riktige tingene. Kvalitetssystemet trenger derfor også en mekanisme for 
å få inn slike diskusjoner for å styre målene i de underliggende single-loop sløyfene. Det må 
derfor bestemmes e fora for slike diskusjoner og en minimumsfrekvens for hvor ofte de skal 
føres. 

 

FORMATIVE HOVEDPROSESSER 

 

DELPROSESS A: Studentens læringsprosess 

Denne delprosessen handler om å støtte studentens bevissthet om og evne til å utvikle sin egen evne 
til å lære i form av metakognitiv refleksjon og erfaring med ulike læringsstrategier.  Denne 
utviklingsprosessen skal bygge på studentenes læringskompetanse fra videregående skole 
(lesestrategier, skrivestrategier, fagspesifikke strategier) og utvikle deres evne til læring på 
universitetsnivå. 

 Denne prosessen innebærer å involvere studentene i utviklingen av læringsdesign i emner og 
studieprogram og dermed også styrke deres ansvar og eierskap til egen læring. Studentenes 
involvering skal ikke handle om å bedømme undervisningen, men om å vurdere egen læring 
underveis og å identifisere hva som kan gjøres for å læringen bedre, både på et individuelt plan og i 
læringsfellesskapet og læringsdesignet. Et sentralt element i studentens læringsprosess som er 
avgjørende for studiemotivasjonen er å utvikle studentens bevissthet om hvilken verdi og betydning 
studiekompetansen deres har i profesjoner og arbeids- og samfunnslivet.  
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Studentenes involvering har en dobbel funksjon; den skal utvikle studentens egen 
læringskompetanse og den skal gi det ansvarlige fagmiljøet verdifull tilbakemelding om hvordan 
undervisningen virker og om hva som kan endres eller justeres for å forbedre studentenes læring. 
Prosessen består av dialog mellom studenter og undervisere og skriftlige anbefalinger og tiltak for 
utvikling. 

En viktig premiss i denne prosessen er at studentene i starten av studiet får en innføring (begreper, 
metoder og mål) som gjør dem i stand til å være aktive bidragsytere i å utvikle egen læring og 
kvaliteten i eget studieprogram. Når det gjelder å vurdere egen læring i forhold til 
studieprogrammets læringsutbyttebeskrivelser innebærer det både tilegnelse av fagkunnskapene og 
de mer generelle kompetansene som enkeltemnene samlet sett skal gi studenten. De sistnevnte kan 
være for eksempel bærekraftstenking, samarbeidslæring, etikk og tverrfaglig problemløsning. 

En forutsetning i denne prosessen er at alle studenter tidlig får innføring i dette ansvaret som aktiv 
bidragsyter i kvalitetsutvikling av utdanningen de går på. I denne forbindelse må studentene også få 
tydelig innføring i ordningene for studentrepresentasjon på ulike nivå og enheter og hva rollen som 
studentrepresentant innebærer. 

De direkte partene i denne prosessen er studentene og faglærerne som bidrar inn i 
studieprogrammets emner, samt studieprogramleder og eventuelle studieprogramkoordinatorer. 
Denne formative prosessen gir grunnlag for de produktorienterte prosessene emne- og 
studieprogramutvikling. 

Prosessen har følgende sykluser: 

1. Halvtårsvis refleksjon over egen læring underveis i enkeltemner (og bidrag til utviklingen 
gjennom å svare på spørreundersøkelser, delta i dialog eller gi innspill til 
studentrepresentanter. I tillegg til å støtte studentens plan for å videreutvikle egen 
læringskompetanser, brukes studentenes tilbakemeldinger til å justere emnet underveis og 
eventuelt til mer vesentlige endringer som kommer neste kull til gode. 

2. Årsvis vurdering av samlet læringsutbytte fra emnene samlet sett og vurdert opp mot 
studieprogrammets læringsutbyttemål. Hvordan har læringen i enkeltemnene bidratt til min 
kompetanseutvikling. Hva trenger jeg mer eller mindre av, hva slags læringsstøtte trenger jeg 
mer eller mindre av? Hvordan har vurderingsformene fungert? Bidrar undervisnings- og 
vurderingsformene til relevant og variert læring? Studentene bruker dette til å identifisere 
eget utviklingsbehov og fagmiljøet bruker det til å videreutvikle emnene med tanke på 
relevans, sammenheng og læringsmetoder. Den årsvise vurderingen gjøres i et fellesmøte 
med emneansvarlige, studieprogramleder, studentrepresentanter og gjerne også 
arbeidslivsrepresentanter/professor II. 

3. Etterskuddsvis vurdering etter fullføring av studiet. Studentene vurderer progresjon, 
oppnådd faglig og profesjonell kompetanse, herunder også egen læringskompetanse, samt 
egen opplevelse av relevans etter studiets avslutning. Kandidatene brukes dette til å 
reflektere over egen videreutvikling i arbeidslivet, og fagmiljøet og studieprogramleder 
brukes dette som grunnlag for å vurdere tiltak som kan videreutvikle studiekvaliteten. 
 

Innspill i denne diskusjonen: 

• Det er et mål i dette om å avprivatisere undervisning og emneeierskap (vri studentenes 
læring til et kollektivt ansvar og læringen i emner til elementer som skal virke sammen) 
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• Her må det tenkes på hvor skillet går mellom denne prosessen og emne- og 
studieprogramprosessen.  Det ble diskutert å innføre en læringsstreng (metakognitiv 
utvikling) i alle studieprogrammer, men dette vil i så fall være noe annet enn en 
kvalitetsutviklingssystematikk. Kanskje er det OK at den personorienterte 
studentlæringsprosessen inngår som del av de produktorienterte prosessene 
(emne+program)? 

 

DELPROSESS B: Fagstabens utvikling som læringsledere 

I denne delprosessen er fokuset på å skape en formativ prosess som bidrar til en fagpersons utvikling 
som læringsleder. Vi tenker oss at alle vitenskapelige ansatte ved et universitet har ansvar for 
undervisning og forskning innenfor sitt fagområde. Samtidig vet vi at det er personens prestasjoner 
innenfor sitt fagområde som ligger til grunn for ansettelsen, og dette fagområdet er bare unntaksvis 
relevant for det å skulle lede læringsaktiviteter. Hva den enkelte kan og vet om dette fagfeltet er 
derfor svært varierende og avhengig av individuelle erfaringer og interesser. Dette betyr at alle har 
både rett og plikt til å utvikle seg som ledere av læringsaktiviteter. Evnen og viljen til å jobbe med 
dette fagfeltet er svært avgjørende for den reelle kvalitet vi som fagstab kan få bidratt med inn i 
studentenes læringsprosess. 

Siden NTNU har ansatt personen for sine faglig kunnskaper innenfor sitt område, og ikke for sin 
kompetanse som læringsleder, er det naturlig at arbeidsgiver tar ansvaret for å bistå personen i å 
utvikle denne siden av seg selv. Ved ansettelse av vitenskapelig personell stilles det krav til 
dokumentert pedagogisk kompetanse, og ansatte som mangler slik kompetanse må gjennom et 
opplæringsprogram i regi av NTNU. Dette er en god start, men denne siden av den vitenskapelig 
ansattes utvikling må etter vår mening følges opp og videreutvikles gjennom kontinuerlig 
kvalitetsarbeid. 

For oss er dette derfor en av de viktigste kvalitetsprosessene, og den bør være utformet som en 
formativ prosess, der den ansatte sammen med sin leder setter mål for egen utvikling og 
gjennomfører dem. Det gir personen eierskap og utviklingsmuligheter. Universitetet må da stille opp 
med kompetanse og ressurser for å gi støtte til den ansattes utvikling, og det må utvises klokt og 
medmenneskelig lederskap, slik at den ansatte har rom til faktisk å utvikle seg gjennom prøving og til 
og med feiling, uten at dette får store negative konsekvenser for studentenes læringsprosesser. 

Den formative prosessen består av en rekke gjentatte sykluser. En syklus har fire hovedaktiviteter: 

1) Mål for Syklus – Den ansatte ser gjennom sin pedagogiske mappe og bestemmer sine 
utviklingsmål for syklusen. Disse målene tas med inn i en diskusjon med nærmeste leder og 
leder og ansatt blir sammen enige om utviklingsmålene og hvilke ressurser som stilles til den 
ansattes rådighet.  

2) Plan for syklus – Den ansatte er selv ansvarlig for å lage en plan, inkludert tiltaksliste for 
aktiviteter som skal lede til realisering av målene som ble identifisert i forrige fase. 

3) Gjennomføring av syklus – Den ansatte gjennomfører planen, eventuelt endrer planen der 
dette er relevant og riktig 

4) Evaluering syklus – Den ansatte har et evalueringsmøte med nærmeste leder der målene og 
planen blir lagt frem, og der graden av måloppnåelse blir diskutert. Den ansatte 
dokumenterer syklusen i sin pedagogiske mappe. 

Noen tanker knyttet til ulike begreper i syklusen: 
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Syklusens lengde: I utgangspunktet vil det være naturlig at syklusen er ett år, og på en slik måte at 
målsettingsmøtet i fase 1 kan sammenfalle med og være en del av den årlige medarbeidersamtalen. 
For nyansatte med lite utviklet kompetanse som læringsledere, kan det være naturlig at syklusen er 
kortere og/eller at den ansatte får tettere oppfølging gjennom syklusen, i tillegg til diskusjon om mål 
og evalueringsmøte. 

Pedagogisk mappe: Vi mener at alle vitenskapelig ansatte skal ha en pedagogisk mappe. Denne føres 
av den ansatte gjennom hele karrieren, og tjener som dokumentasjon på hvordan den ansatte har 
utviklet seg som læringsleder. Mappen oppdateres løpende underveis i en syklus, og det legges 
særlig vet på at den ansatte dokumenterer gjennomføringen av en syklus som del av siste fase i 
syklusen, altså etter evalueringsmøtet. Den pedagogiske mappen bør derfor introduseres for 
nyansatte som en del av startopplæringen, og bør tjene som underlag ved opprykk og/eller 
merittering. 

Nærmeste leder: Her tenkes i utgangspunktet nærmeste leder med personalansvar, men det er 
tenkbart at nærmeste leder kan sette ut denne oppgaven til andre med ansvar for studiesiden, for 
eksempel nestleder for studiesaker og/eller studieprogramleder, der dette er relevant. 

Ressurser til den ansattes rådighet: Her inngår alle ressurser enheten kan stille med for å bidra inn i 
forhold til de mål som er satt. Dette kan for eksempel være; mentor, kollegaveiledning, kontakt med 
ulike interne sentra og kompetansemiljøer samt tid og eventuelt penger til deltagelse på interne og 
eksterne kurs. 

Ulike kompetanseområde innenfor læringsledelse: I denne prosessen ser vi på læringsledelse som 
noe som omfatter mer enn ren pedagogikk. Uten noe ønske om å støte noen som er opptatt av 
grensen mellom ulike fagområder, tenker vi oss følgende områder: 

- Pedagogiske metoder relevante for voksenopplæring 
- Fagdidaktiske metoder tilpasset den ansattes fagområde(r) 
- Evnen til å samspille med kolleger for å utforme gode rammer for diskusjon av emner og 

studieprogram 
- Kompetanse innenfor studieadministrativt arbeid som faller på fagstaben (Studieplanarbeid, 

studieprogramarbeid, studieprogramledelse) 

 

Leders kontrollmuligheter: Nærmeste leder vil til enhver tid ha god kontakt med denne 
utviklingsprosessen via målsettingsmøte og evalueringsmøte for hver syklus, og kan hvis nødvendig 
gå nærmere inn med oppfølgingsmøter dersom han/hun ikke er fornøyd med evalueringsmøtet. Vi 
foreslår likevel en dobbel-loop læringssløyfe der nærmeste leder setter seg ned med den ansatte og 
at de sammen ser på den ansattes pedagogiske mappe. Dette kan være særlig aktuelt dersom den 
ansatte i medarbeidersamtale signaliserer ønske om å kvalifisere seg for opprykk og/eller 
merittering, men bør uansett gjøres med 3-5 års mellomrom.  

Rapporteringsrutiner: Ytterligere kontroll- og rapporteringsrutiner i forhold til denne prosessen bør 
være unødvendig.  

----------------------------------- 

Ulike innspill i forbindelse med diskusjon av denne prosessen: 

- I hvilken grad bør den ansatte opplyse studentene om sitt pedagogiske prosjekt? 
- Hvilken kompetanse har studentene til eventuelt å kunne bidra? 
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- Kan studieprogramleder spille en rolle her? 
- Lang planleggingshorisont for time- og studieplaner gjør det komplisert å håndtere 

utviklingsprosjekter og å omsette tilbakemeldinger til nye aktiviteter. 
- Hvordan kan ansatte lede sin egen utviklingsprosess? 
- Hvordan skiller vi bedre mellom innspill fra referansegruppene på form (bedre lys, andre 

tidspunkt, snakk høyere, mindre tekst på plansjene osv…) og dypere innspill på selve 
pedagogikken (for eksempel om evalueringsformene i emnet er gode) 

- Dagens kvalitetssystem domineres av ulike kontrollmekanismer og har få eller ingen 
mekanismer for utvikling 

- Det er ulike ferdigheter knyttet til det å legge opp et helt emne, og det å planlegge og 
gjennomføre en enkelttime innenfor et emne. 

--------------------------------- 

 

DELPROSESS C: Utvikling av gode emner 

Denne prosessen består av sykluser som skal: 

1. Bidra til å utvikle læringsarbeidet i emnet gitt fagområdets egenart 
2.  Utvikle gode koblinger mellom innhold læringsmetoder i emnet og innholdet i 

studieprogrammet(ene) det inngår i.  

Prosessen deles inn i 2 sykluser.  Den ene for hver emnegjennomføring med fokus på løpende 
utvikling av læringsarbeidet i form av dialog og tilbakemelding fra studentene.  Dette gir mulighet til 
å gjøre justeringer underveis (den type som ikke krever endringer i emnebeskrivelse). Den andre på 
slutten av hvert studieår der emnene som har inngått i studieprogrammet dette året evalueres med 
tanke på sammenheng og helhet, og vurdert opp mot studieprogrammets 
læringsutbyttebeskrivelser.  

Syklus 1: Denne syklusen består i dialog og dokumenteres i korte oppsummeringer av innspill og 
justeringer. Faglærer anbefales å bruke referansegrupper, men kan bruke spørreundersøkelser eller 
andre metoder for å få tilbakemelding fra studentene om deres læring i emnet. 

Syklus 2: Denne syklusen består i et årlig møte på slutten av studieåret med emneansvarlige, 
studieprogramleder, eventuelle programkoordinatorer og studentrepresentanter. Det kan også 
gjennomføres intervjuer eller andre metoder for å innhente innspill fra studentene. Denne syklusen 
dokumenteres i en 2-delt kullrapport som oppsummeres studentenes hovedinnspill til utvikling og 
studieprogramleders vurderinger og anbefalinger basert på dialogen med deltakerne. Her diskuteres  
variasjon i og effekt av læringsmetoder og vurderingsformer, samt faglig sammenheng og relevans. 
Hovedformålet med denne syklusen er å gi studieprogramledelsen relevant grunnlag i form av års-
/kullvise tilbakemeldinger for å skrive den årlige studieprogramrapporten med anbefalte 
utviklingstiltak. 

 

 

• I syklus 1 bør faglærer spørre: Hva trender dere? Og fortelle hva han/hun forventer av 
studentene. Og skille mellom hva som kan gjøres, hva som ikke velges å gjøre og hvorfor. 

• Viktig at alle parter føler de får noe tilbake av å bidra i utviklingen 
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• Fornøyde studenter betyr ikke nødvendigvis god studiekvalitet. Studentene må bevisstgjøres 
på at læring innebærer motstand og å bli utfordret. 

• Vi trenger prosesseksempler for ulike typer utdanninger (samlingsbaserte utdanninger, 
digitale studietilbud..) 

• Viktig å unngå at enkelte studenter kan bli meningsbærere for kritikk og sette dem i en 
vanskelig posisjon. 

• Viktig i syklus 2 å ha tydelig agenda for dialogmøtene. 

 

DELPROSESS D: Utvikling av gode studieprogram 

I denne delen er fokus på å skape en formativ prosess som bidrar til at et fagmiljø sammen kan 
utvikle et godt studieprogram.    

Den formative prosessen består av en rekke gjentatte sykluser. En syklus har fire hovedaktiviteter: 

1) Mål for Syklus – Studieprogramleder og fagmiljøet går gjennom erfaringer og data for 
studieprogrammet, og velger ut fokusområder og mål for syklusen. Disse målene tas med i 
diskusjon med nærmeste leder og leder og studieprogramleder blir sammen enige om 
utviklingsmålene og hvilke ressurser som stilles til studieprogrammets rådighet.  

2) Plan for syklus – Studieprogramleder og fagmiljøet må lage en plan, inkludert tiltaksliste for 
aktiviteter som skal lede til realisering av målene som ble identifisert i forrige fase. 

3) Gjennomføring av syklus – De ulike ansvarlige gjennomfører planen, eventuelt endrer planen 
der dette er relevant og riktig 

4) Evaluering syklus – Fagmiljøet og studieprogramleder har sammen et evalueringsmøte der 
graden a måloppnåelse diskuteres. Studieprogramleder tar dette videre til et 
evalueringsmøte med nærmeste leder der målene og planen blir lagt frem, og der graden av 
måloppnåelse blir diskutert. Studieprogramleder er ansvarlig for at arbeidet i syklusen blir 
dokumentert i studieprogrammappen. 

Noen tanker knyttet til ulike begreper i syklusen: 

Syklusens lengde: For å harmonere med studieplanarbeidet er det naturlig at syklusen er ett år.  

Studieprogrammappe: Alle studieprogram bør ha en studieprogrammappe. Denne mappen har to 
hoveddeler. Den ene er offisielle dokumenter og rapporter om studieprogrammet, og den andre 
dokumenterer studieprogramleders og fagmiljøets utviklingsprosesser rundt studieprogrammet. 

Nærmeste leder: Her tenkes i utgangspunktet den som studieprogramleder rapporterer til. Det er 
mulig for denne lederen å delegere ansvar til andre ledere på lavere nivå der dette er relevant. 

Fagmiljøet: Fagmiljøet brukes her om de fagpersonene som er emneansvarlige for programmets 
kjerneemner. Dersom programmet er lite kan alle disse sitte inne på målsettingsmøte og 
evalueringsmøte. Dersom det er for stort, kan man ha et studieprogramråd med representanter for 
disse emneansvarlige som sitter inne på målsettingsmøte og evalueringsmøte, mens det holdes 
jevnlige faglærermøter for å få med hele fagmiljøet. Det oppfattes som svært viktig at hele fagmiljøet 
oppfatter at de har både rett og plikt til å ta et ansvar for studieprogrammet. Studieprogramleders 
rolle bør derfor være mer koordinerende og motiverende, og mindre besluttende.  

Kjerneemner: Alle studieprogram bør ha et sett med kjerneemner som definerer studieprogrammets 
faglige mål. Øvrige emner er enten støtteemner, breddeemner eller valgemner.  
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Ressurser til den studieprogrammets rådighet: Her inngår alle ressurser enheten kan bidra med for å 
realisere de mål som er satt.  

 

Leders kontrollmuligheter: Nærmeste leder vil til enhver tid ha god kontakt med studieprogramleder 
og dermed også med fagmiljøet og utviklingsprosessen via målsettingsmøte og evalueringsmøte for 
hver syklus, og kan hvis nødvendig gå nærmere inn med oppfølgingsmøter dersom han/hun ikke er 
fornøyd med evalueringsmøtet. De periodiske evalueringene fungerer som double-loop 
læringssløyfer der en gruppe eksterne setter seg ned med studieprogramleder og fagmiljøet og 
sammen ser på studieprogrammappen.  

Rapporteringsrutiner: Noen dokumenter legges inn i studieprogrammappen ved studieprogrammets 
oppstart. Dette gjelder søknaden om opprettelse og styrets vedtak om opprettelse. Noen 
dokumenter legges til etter spesifikke prosesser. Dette kan for eksempel være opprettelse av 
studieretninger og hovedprofiler. I tillegg skal det årlig rapporteres studieplandata inn til NTNU. 
Dette gjelder studieprogrammets oppdaterte læringsutbyttebeskrivelse og rammeplanen for 
studieprogrammet med emner og kommentarer. I tillegg skal det rapporteres inn ønsker om kvote på 
opptak, opptakskriterier, studieveiledning og eventuelle data om utveksling. Studieprogrammet bør 
også ha (del)ansvar for oppdaterte web-sider i henhold til NTNU’s maler.  

I tillegg til rapporter studieprogrammet skal lage og sende til andre ved NTNU, lages det også 
rapporter som studieprogrammet kan dra nytte av og som derfor bør lagres i studieprogrammappen. 
Dette gjelder for eksempel studiebarometerets rapport for programmet, emne- og 
referansegrupperapporter fra emnene som inngår i programmet (særlig viktig er slike rapporter for 
kjerneemnene), gjennomstrømmingsrapporter, rapporter fra evalueringskomiteer osv. 

 

----------------------------------- 

Ulike innspill i forbindelse med diskusjon av denne prosessen: 

- Hvordan kan strenger og tanken om kjerneemner benyttes til å strukturere 
kompetanseområder innenfor et studieprogram? Uheldig med semestre der det ikke er 
emner studentene oppfatter som studieprogramrelevante 

- Hvordan kan «frie» studier på laboratorier og datasaler inkorporeres i studieprogrammet? 
- Identitetsarealer for å støtte opp under studieprogrammet 
- Store kulturforskjeller rundt holdningene til studieprogram og studieprogramledelse 
- Hvordan kan vi gjøre studentens kompetanse etter avlagt grad til ledestjerne for tenkingen 

rundt studieprogrammet? 
- Referansegrupper må støtte et helhetlig syn på studieprogrammet, muligens gjennom at alle 

referansegruppene for et kull/studieprogram møtes? 
- Hva måler vi egentlig gjennom dagens evalueringssystem? Kunnskaper? Ferdigheter?  
- Hvordan balanserer vi «pålegg ovenfra» med fagmiljøenes egen evne til å drive frem et 

program? Er de komplementerende eller gjensidig utelukkende? 
- Eksisterende kvalitetssystem er et administrativt system, og oppleves ikke som et faglig 

ansvar. Skal vi lykkes må kvalitet bli en naturlig del av de faglige utviklingen 
 

--------------------------------- 
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1. Om kvalitetssystemet for utdanning 
 

NTNUs strategi vektlegger kvalitet i utdanningen og har som mål at «All 
utdanning er preget av kvalitet på høyt internasjonalt nivå, faglig og pedagogisk» 
og at «Alle fagmiljøer skal utvikle god utdanningsledelse og kvalitetskultur med 
bruk av systematisk evaluering og god oppfølging». Kvalitetssystemet skal  
bidra til at NTNU når disse målene. 

 
NTNUs kvalitetssystem for utdanning beskriver mål for kvalitetsarbeidet og 
definerer roller, ansvar, oppgaver og oppfølgingsprosesser. I tillegg til 
kvalitetssystemet finnes føringer som er nedfelt i lov, forskrift og lokale 
bestemmelser,se lenke 1, «Lokale bestemmelser med relevans for kvalitetssikring 
av utdanningen». Til støtte i kvalitetsarbeidet finnes verktøy, maler og 
eksempler på god praksis. 

 
Fakultetene kan ha lokale veiledere som beskriver egne fora og prosesser som 
understøtter mål, krav og roller definert i dette dokumentet. 

 
Målet for NTNUs kvalitetssystem for utdanning er å utvikle kvaliteten i 
utdanningen på alle nivå; bachelor, master og ph.d., og å sikre kvalitet i 
prosesser og aktiviteter som har betydning for utdanningskvaliteten. Spesifikke 
krav som gjelder enkelte utdanningsnivå eller utdanningsområder er beskrevet 
i lenke 2, «Felles standard for NTNUs ph.d.-utdanning». 

 
 

2. Mål for kvalitetsarbeidet 

Målet for kvalitetsarbeidet er at studentene oppnår det definerte 
læringsutbyttet for emnene og studieprogrammene. 

 
Kvalitet i emner: Målet er å sikre at emnets læringsutbyttebeskrivelse er 
oppdatert og relevant, at læringsaktivitetene i emnet bidrar til at studentene 
oppnår det definerte læringsutbyttet og at det er sammenheng mellom 
læringsutbyttebeskrivelse, læringsaktivitetene og vurderingsformene. 

 
Kvalitet i studieprogram: Målet er å sikre at studieprogrammets 
læringsutbyttebeskrivelse er oppdatert og relevant og at emnene som inngår 
bidrar til at studentene oppnår læringsutbyttet i studieprogrammet. 

 
Kvalitet i studieprogramporteføljen: Målet er å sikre at NTNU ivaretar 
samfunnsoppdraget gjennom å tilby en helhetlig portefølje med relevant 
utdanning av høy internasjonal kvalitet i tråd med NTNUs strategi. 

 
Kvalitet i administrative prosesser: Målet er å sikre at NTNU har effektive og 
hensiktsmessige administrative funksjoner og informasjonssystemer som 
samspiller med primæroppgavene og studentenes læring. 
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3. Roller, ansvar og oppgaver i kvalitetssystemet 
 

Styret vedtar studieprogramporteføljen og har det overordnede ansvaret 
for at NTNU driver et systematisk kvalitetsarbeid. Ansvaret for at 
kvalitetsarbeidet gjennomføres i henhold til kravene er et linjeansvar, dvs. 
et ansvar for rektor, dekaner og instituttledere. 

 
For å sikre kontinuitet og at målsettinger følges opp gjennom 
prioriteringer og tiltak, er kvalitetsarbeidet forankret i NTNUs 
ledelseslinje. 

 
Ansvar kan ikke delegeres, men oppgaver kan delegeres. For eksempel 
kan dekan delegere oppgaver knyttet til utvikling av kvalitet i 
studieprogram til instituttleder eller studieprogramleder. Se lenke3, 
«Ledelse av studieprogram». 

 
Figuren nedenfor viser NTNUs ledelseslinje med råd og utvalg og 
sammenhengen mellom disse i kvalitetsarbeidet:1 

 
 
 

 
 
 
 

1 Figuren vil bli endret i takt med organisasjonsendringene på NTNU. 

Styret 

utvalget 

Utdannings- 
utvalget 

Studieprogramledelse 

Institutt 

 

Studentene er involvert på alle nivå 
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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, spørreundersøkelser, møter med mer. 

 
Dersom studentene opplever at evalueringer ikke blir gjennomført eller fulgt 
opp i henhold til krav i NTNUs kvalitetssystem for utdanning, skal de melde fra 
om dette til studenttillitsvalgte, instituttledelse, programledelse eller 
fakultetsledelse. NTNU har et nettbasert avvikssystem hvor studentene kan 
melde fra dersom disse ikke følger opp. Se lenke 8, «Avvikssystem». 

 
Referansegruppa skal ha løpende dialog med alle emnets studenter og 
representere studentene i referansegruppemøter. Referansegruppen skal skrive 
referansegrupperapport med forslag til tiltak, som sendes emneansvarlig. 

 

 
Studentdemokratiet skal representere studentene i kvalitetsarbeidet på alle 
nivå i organisasjonen: Styret, Utdanningsutvalget, Forskningsutvalget, 
Læringsmiljøutvalget, Forvaltningsutvalget for lektorutdanningene, 
Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen og Forvaltningsutvalget for 
ingeniørutdanningen. Studentdemokratiet har tillitsvalgte på fakultet og 
instituttnivå og i alle studieprogramråd. 
Studenttinget har en politisk ledelse som skal bidra i prosessene på sentralt 
nivå og bistå tillitsvalgtapparatet. 

 
Ph.d.-kandidatene er involvert i kvalitetsarbeidet på tilsvarende måte som 
ordinære studenter i relevante organer på alle nivå. 
Doktorgradskandidatenes interesseorganisasjon (DION) bidrar i prosessene ved 
behov. 

 
Faglærer skal gjennomføre undervisnings og læringsaktiviteter som bidrar til 
at studentene oppnår læringsutbyttet for emnet. Der det bare er én faglærer, 
er denne også emneansvarlig. Faglærer skal ha løpende dialog med 
studentene om kvaliteten i emnet og ta opp med emneansvarlig faglige, 
pedagogiske og praktiske forhold som kan forbedre kvaliteten på emnet. 

 
Emneansvarlig har ansvar for planlegging, koordinering og gjennomføring av 
emnet, slik at sammenheng mellom undervisning, læringsaktiviteter og 
vurdering, blir hensiktsmessig og bidrar til at studentene oppnår læringsutbyttet 
for emnet. 

 
Emneansvarlig skal følge opp handlingsplan besluttet av instituttleder. 

Referansegruppemetodikk 
Alle emneevalueringer skal inneholde studentevaluering, normalt gjennom 
referansegruppemetodikk. Se lenke 4, «Referansegruppemetodikk». 
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Emneevaluering 
Krav 
Ved hver gjennomføring skal emneansvarlig gjennomføre en emneevaluering. 
Alle emneevalueringer skal inneholde en studentevaluering, normalt basert på 
referansegruppe-metodikk. Ved minimum hver tredje gjennomføring av emnet 
skal emneansvarlig aktivt etterspørre tilbakemelding fra alle emnets studenter 
for å sikre at informasjonsgrunnlaget er representativt. 

 
Emneansvarlig skal for hver gjennomføring utarbeide en emnerapport (se lenke 
5 for mal) med forslag til handlingsplan. Rapporten lagres og gjenfinnes i 
dokumenthåndteringsverktøyet Doq. Alle fakultet skal ha en prosess for håndtering 
av rapporter som inneholder sensitive opplysninger. 

 
Tema 
Læringsutbyttebeskrivelsen: Er den oppdatert og relevant? Er den tydelig 
kommunisert til studentene? Er det god sammenheng mellom emnets 
læringsutbyttebeskrivelse og parallelle og tidligere emner? 
Undervisnings og læringsaktivitetene: Hvordan bidrar de til at studentene oppnår 
læringsutbyttet for emnet? Er læringsaktivitet, nivå og progresjon hensiktsmessig? 
Hvordan er studentenes egeninnsats og motivasjon? Hvordan er læringsmiljøet? 
Vurderingsformene: Er denne i samsvar med læringsutbyttebeskrivelsen og 
undervisnings og læringsaktivitetene, slik at studentene prøves på en 
hensiktsmessig måte som bidrar til studentenes læring? 

 
Grunnlag 
Grunnlag for emneevalueringene er tidligere emne og programrapporter med 
handlingsplaner, referansegruppens tilbakemeldinger, tilbakemeldinger fra 
læringsassistenter og tilbakemeldinger aktivt innhentet fra hele 
studentgruppen som følger emnet og relevant statistikk. 
Eksempel på statistikk: strykprosent, frafall, karakterfordeling. 

 
 
 
 

Instituttleder skal påse at kvalitetssikring av instituttets emner 
gjennomføres i henhold til kravene over, og at kvalitetsarbeidet 
dokumenteres og inngår i den årlige kvalitetsmeldingsprosessen. 
Instituttleder vedtar handlingsplaner og følger opp disse gjennom 
ressurstildeling og personalledelse. 

 
Studieprogramleder skal i henhold til mandatet (lenke 3) bidra til å 
utvikle læringsmiljø og faglig og pedagogisk kvalitet i studieprogrammet. 
Studieprogramleder har enrådgivende funksjon og oppgavene utøves i 
tett dialog og samarbeid med dekan, instituttleder, emneansvarlige, 
faglærere og studenter. Utvikling av kvalitet i studieprogram er en 
kollektiv oppgave for fagmiljøet. Studieprogramleder leder 
studieprogramrådet og rapporterer til ansvarlig linjeleder. 
Studieprogramrapporten inngår i kvalitetsmeldingsprosessen. En person 
kan være studieprogramleder for flere studieprogram. 
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Studieprogramrådet er et rådgivende organ som skal bidra i arbeidet 
med utvikling av kvaliteten i studieprogrammet. Studieprogramrådet skal 
bestå av studenter, vitenskapelig ansatte og administrativt ansatte. 
Studieprogramrådet skal ha ekstern representasjon eller sørge for 
innspill fra eksterne aktører. Et studieprogramråd kan fungere som råd 
for flere studieprogram. 

Studieprogramevaluering 

Hvert år: Krav 
Studieprogramleder skal hvert år gjennomføre en studieprogramevaluering der 
studieprogrammets indre kvalitet er hovedfokus. Studieprogramleder skal utarbeide en 
studieprogramrapport (se lenke 6 for mal) med forslag til handlingsplan og vurdering av 
hvorvidt programmet bør gjennomgå en mer omfattende evaluering. 

 
Tema 
Er læringsutbyttebeskrivelsen faglig oppdatert og relevant? Bidrar alle emner og 
sammenhengen mellom disse til at studentene oppnår læringsutbyttet for programmet? 
Er læringsmiljøet i studieprogrammet godt? Er det utfordringer som tilsier at 
studieprogrammet bør gjennomgå en periodisk evaluering tidligere enn planlagt? 

 
Grunnlag 
Emnerapporter, studieprogramrapporter og datagrunnlag som søkertall, gjennomførings- 
og frafallsstatistikk, Studiebarometeret og andre undersøkelser. 

 
Minimum hvert 5. år: Krav 
Dekan skal minimum hvert femte år påse at det gjennomføres en periodisk 
studieprogramevaluering med innspill fra studenter, arbeidsliv og eksterne aktører 
nasjonalt eller internasjonalt. Rapporten lagres og gjenfinnes i 
dokumenthåndteringsverktøyet Doq og skal være offentlig. Dekan rapporterer til rektor 
i kvalitetsmeldingen. 

 
Tema 
I tillegg til temaene i de årlige studieprogramevalueringene skal den periodiske 
programevalueringen ha særlig fokus på studieprogrammets samfunns- og 
arbeidslivsrelevans, og forholdet til NTNUs profil og strategi. Er det spesifikke 
utfordringer identifisert i de årlige programevalueringene som bør vies spesiell 
oppmerksomhet? Skal studieprogrammet videreføres i nåværende form, endres eller 
legges ned? 

 
Grunnlag 
Som for årlige studieprogramevalueringer, i tillegg til strategiplaner, relevante 
nasjonale og internasjonale undersøkelser og utredninger. I tillegg kan det være behov 
for å innhente målrettet datagrunnlag for eventuelt hovedfokus som er valgt for 
evalueringen. 

 
Se «Veiledning for periodisk studieprogramevaluering». 
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Dekan har ansvar for at kvalitetssikring av fakultetets studieprogram 
gjennomføres i henhold til kravene. Dekan skal sørge for at alle 
studieprogram har en studieprogramleder og et studieprogramråd, og 
tilstrekkelige ressurser til studieprogramledelse og kvalitetsarbeid. 

 
Dekan vedtar handlingsplaner og følger opp disse. Dekanens vurdering av 
forslag og beslutning om tiltak sendes til studieprogramleder, berørte 
instituttledere og ved tverrfakultære studieprogram til samarbeidende 
dekaner. Dekan rapporterer til rektor gjennom den årlige kvalitetsmeldingen. 

 
Læringsmiljøutvalget (LMU)* rapporterer direkte til styret, og skal gi råd 
til styret og ledelsen i saker som vedrører læringsmiljøet ved NTNU. LMU 
skal ha et helhetlig og overordnet bilde på NTNUs arbeid med 
læringsmiljø. LMU avgir en årlig rapport til styret og gir innspill i den årlige 
kvalitetsmeldingsprosessen. 

 
Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen (FUS), 
Forvaltningsutvalget for de 5-årige lektorutdanningene (FUL) og 
Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen (FUI) er organisert under 
rektor. FUL, FUI og FUS skal ivareta den tverrfakultære koordineringen av 
sivilingeniørutdanningen, ingeniørutdanningen og lektorutdanningen og 
utvikle felles kvalitetskrav for programmene. FUI, FUL og FUS vedtar 
studieplaner og læringsutbyttebeskrivelser. Utvalgene skal i henhold til 
sine mandater påse at kvalitetsarbeidet blir fulgt opp og utarbeide en årlig 
rapport med vekt på kvalitetsforbedrende tiltak. Rapportene behandles av 
rektor i kvalitetsmeldingsprosessen. 

 
Forskningsutvalget (FU) er et strategisk rådgivende organ for rektor og 
utvalget skal blant annet utvikle forskerutdanningen og ivareta 
forskningsetikk. 

 
Utdanningsutvalget (UU) er et strategisk rådgivende utvalg for rektor 
innenfor utdanningsområdet, og skal gi råd til rektor om kvalitetssikring av 
utdanningsvirksomheten og den årlige kvalitetsmeldingen. 

 
Rektor har ansvar for kvalitetsarbeidet. Rektor rapporterer til styret 
gjennom den årlige kvalitetsmeldingen, som også inneholder plan for tiltak 
og oppfølging. 

 
Rektor gjennomfører læringsmiljø-, kandidat- og arbeidsgiverundersøkelser 
i 3-årssykluser. 

 
*For fullstendige versjoner av utvalgenes mandat, se lenke 7. 
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Disse undersøkelsene tilrettelegges slik at fakultetene kan benytte 
datagrunnlaget i sine kvalitetssikringsprosesser. 

 
NTNU har et Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) hvor arbeidslivet blant 
annet kommer med råd og innspill til NTNUs utdanningsprofil og -tilbud for å 
møte fremtidens kompetansebehov. 

 
Styret har ansvar for at NTNU har et kvalitetssystem for utdanning og at dette 
evalueres minimum hvert femte år. Styret vedtar hvert år NTNUs kvalitetsmelding 
og studieprogramportefølje. Grunnlaget for dette arbeidet er Rektors 
kvalitetsmelding til Styret og saken om studieprogramporteføljen, i tillegg til 
relevant datagrunnlag om NTNUs virksomhet og samfunnets behov. 

 
 

Utvikling av studieporteføljen 
 

Tiltak fra emneevalueringene og de årlige studieprogramevalueringene implementeres i 
den årlige studieplanprosessen. 

 
På bakgrunn av periodiske studieprogramevalueringer skal det vurderes om eksisterende 
studieprogram skal nedlegges ned eller endres. “Krav til studier” og tilhørende 
veiledninger beskriver prosess, krav til prosedyrer og innhold. 

 
Ved opprettelse av nye studieprogram skal kravene gitt i “Krav til studier” og tilhørende 
veiledninger oppfylles. Her må det blant annet synliggjøres hvordan det nye 
programmet bidrar til å oppfylle NTNUs strategi. 

 
Styret vurderer den helhetlige studieporteføljen i styresak i juni, og vedtar endringer I 
studieporteføljen i oktober. Opptaksrammer vedtas av styret i november/desember. 



 

 
 

Studenter Oppgave 

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, 
spørreundersøkelser, møter med 
mer. 

- Dersom studentene opplever at evalueringer ikke blir gjennomført eller fulgt opp i henhold til krav i NTNUs 
kvalitetssystem for utdanning, skal de melde fra om dette til studenttillitsvalgte, instituttledelse, programledelse eller 
fakultetsledelse. 

- Referansegruppen skal ha løpende dialog med alle emnets studenter og representere studentene i 
referansegruppemøter. 

- Studentdemokratiet skal representere studentene i kvalitetsarbeidet på alle nivå i organisasjonen. 
- Ph.d.-kandidatene er involvert i kvalitetsarbeidet på tilsvarende måte som ordinære studenter i relevante organer på alle 

nivå. 
 

Faglærer Oppgave 

Faglærer skal gjennomføre 
undervisnings og læringsaktiviteter 
som bidrar til at studentene oppnår 
læringsutbyttet for emnet. 

- Faglærer skal ha løpende dialog med studentene om kvaliteten i emnet og ta opp med emneansvarlig faglige, 
pedagogiske og praktiske forhold som kan forbedre kvaliteten på emnet. 

 

Emneansvarlig Oppgave 

Emneansvarlig har ansvar for 
planlegging, koordinering og 
gjennomføring av emnet. 

- Emneansvarlig skal påse at sammenheng mellom undervisning, læringsaktiviteter og vurdering, blir hensiktsmessig og bidrar 
til at studentene oppnår læringsutbyttet for emnet. 

- Emneansvarlig skal følge opp handlingsplan besluttet av instituttleder. 

 
Instituttleder Oppgave 

Skal påse at kvalitetssikring av 
instituttets emnergjennomføresi 
henholdtilkravene. 

- Instituttleder skal påse at kvalitetsarbeidet dokumenteres og inngår i den årlige kvalitetsmeldingsprosessen. 
- Instituttleder vedtar handlingsplaner og følger opp disse gjennom ressurstildeling og personalledelse. 

 
Studieprogramleder Oppgave 

Skal lede studieprogramrådet og 
rapportere til ansvarlig linjeleder. 

- Studieprogramleder skal bidra til å utvikle læringsmiljø og faglig og pedagogisk kvalitet i studieprogrammet. 
- Studieprogramleder er rådgivende og oppgavene utøves i tett dialog og samarbeid med dekan, instituttleder, 

emneansvarlige, faglærere og studenter. 
- Studieprogramleder skal skrive studieprogramrapporten som inngår i kvalitetsmeldingsprosessen. 

 
Studieprogramrådet Oppgave 

Studieprogramrådet gir råd i 
arbeidet med utvikling av 
kvaliteten i studieprogrammet. 

- Studieprogramrådet skal bestå av studenter, vitenskapelig ansatte og administrativt ansatte. 
- Studieprogramrådet skal ha ekstern representasjon eller sørge for innspill fra eksterne aktører. 
- Et studieprogramråd kan fungere som råd for flere studieprogram 

Oppsummering av roller, ansvar og oppgaver 
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! ! ! ! Dekan Oppgave 

Dekan har ansvar for at 
kvalitetssikring av fakultetets 
studieprogram gjennomføres i 
henhold til kravene. 

- Dekan skal sørge for at alle studieprogram har en studieprogramleder og et studieprogramråd, og tilstrekkelige ressurser 
til studieprogramledelse og kvalitetsarbeid. 

- Dekan vedtar handlingsplaner og følger opp disse. Dekanens vurdering av forslag og beslutning om tiltak sendes til 
studieprogramleder, berørte instituttledere og ved tverrfakultære studieprogram til samarbeidende dekaner. 

- Dekan rapporterer til rektor gjennom den årlige kvalitetsmeldingen. 
 

Læringsmiljøutvalget (LMU) Oppgave 

LMU gir råd til styret og ledelsen i 
saker som vedrører læringsmiljøet 
ved NTNU. 

- LMU skal ha et helhetlig og overordnet bilde på NTNUs arbeid med læringsmiljø. 
- LMU avgir en årlig rapport til styret og gir innspill i den årlige kvalitetsmeldingsprosessen. 

 

Forvaltningsutvalgene (FUS/FUL/FUI) Oppgave 

FUS/FUL/FUI skal ivareta den 
tverrfakultære koordineringen av 
sivilingeniørutdanningen og 
lektorutdanningen. 

- FUS/FUL/FUI skal ivareta den tverrfakultære koordineringen av sivilingeniørutdanningen og lektorutdanningen og utvikle 
felles kvalitetskrav for programmene. 

- FUS/ FUL/FUI vedtar studieplaner og læringsutbyttebeskrivelser. 
- Utvalgene skal i henhold til sine mandater påse at kvalitetsarbeidet blir fulgt opp og utarbeide en årlig rapport med vekt 

på kvalitetsforbedrende tiltak. Rapportene behandles av rektor i kvalitetsmeldingsprosessen. 

Utdannings og Forskningsutvalgene Oppgave 

Er rektors strategisk rådgivende utvalg 
for utdannings- og forskningsområdene. 

- Skal rådgi rektor om kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten og om den årlige kvalitetsmeldingen. 

 

Rektor Oppgave 

Har ansvar for kvalitetsarbeidet. - Rektor rapporterer til styret gjennom den årlige kvalitetsmeldingen, som også inneholder plan for tiltak og oppfølging. 
- Rektor gjennomfører læringsmiljø-, kandidat- og arbeidsgiverundersøkelser i 3-årssykluser. 

 

Styret Oppgave 

Styret har ansvar for at NTNU har et 
kvalitetssystem for utdanning og at dette 
evalueres minimum hvert femte år. 

- Styret vedtar hvert år NTNUs kvalitetsmelding og studieprogramportefølje. 

10 
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4. Plan-, rapport- og oppfølgingsprosess 
 

Oppfølging av kvalitetsarbeidet er en del av virksomhetsstyringen på NTNU. 
Den årlige kvalitetsmeldingen til styret er et viktig redskap i NTNUs 
kvalitetssystem for utdanning og for arbeidet med utdanningskvalitet i 
organisasjonen. 

 
Arbeidet med kvalitetsmeldingen og studieporteføljen bygger på rektors 
dialogmøter og rapporterings- og oppfølgingsprosesser gjennom alle nivå i 
organisasjonen. 

 
Rektor utarbeider årlig felles grunnlagsdata på studieprogram og 
fakultetsnivå som benyttes i kvalitetsmeldingsprosessen. Kvalitetsmeldingen 
beskriver virksomheten i studieåret og prosessen er gjennomgående: 
institutt og fakultet analyserer kvaliteten i sine emner og studieprogram og 
hvilke nødvendige tiltak det fordrer på institutt, fakultetsnivå og eventuelt 
rektornivå. Sammen med meldinger fra FUI, FUS, FUL og LMU utgjør 
fakultetenes meldinger grunnlag for rektors kvalitetsmelding for NTNU, som 
legges fram for NTNUs styre. 

 
Årshjul for kvalitets- og porteføljeprosessen:2 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Årshjulet vil bli justert I takt med endringer i kvalitets- og porteføljeprosessen. 
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Studieprogramrapport* 

Dekan 

Figuren viser prosessen for rapportering og oppfølging gjennom vedtak og 
handlingsplaner i NTNUs kvalitetssystem for utdanning: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Emnerapport med Studentevaluering 

Emneansvarlig Studenter/referansegruppen 

 
 

* Studieprogramleder rapporterer til dekan eller til instituttleder avhengig av hvor oppgavene knyttet til 
kvalitetssikring av studieprogram er delegert. Der studieprogramleder rapporterer til instituttleder, kan 
også oppfølging gjøres av instituttleder. 
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Lenkeliste 
1) Lokale bestemmelser med relevans for kvalitetssikring av utdanningen 

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Generelle+lover+og+regler+-+studier 
 

2) Felles standard for NTNUs ph.d.-utdanning: https://innsida.ntnu.no/wiki/- 
/wiki/Norsk/H%C3%A5ndbok+for+doktorgradsutdanningen 

 
 

3) Ledelse av studieprogram: https://innsida.ntnu.no/wiki/- 
/wiki/Norsk/Ledelse+av+studieprogram 

 
4) Referansegruppemetodikk: https://innsida.ntnu.no/wiki/- 

/wiki/Norsk/Referansegruppe+-+kvalitetssikring+av+utdanning 
 
 

5) Mal for emnerapport: https://innsida.ntnu.no/wiki/- 
/wiki/Norsk/Skrive+emnerapport#section-Skrive+emnerapport-Mal+for+emnerapport 

 
6) Mal for studieprogramrapport: https://innsida.ntnu.no/wiki/- 

/wiki/Norsk/Evaluere+studieprogram+-+for+studieprogramleder 
 
 

7) Utvalgsmandat: https://innsida.ntnu.no/wiki/- 
/wiki/Norsk/Oppgaver+for+r%C3%A5d+og+utvalg+i+kvalitetssikring+av+utdanning 

 
8) Avvikssystem: https://innsida.ntnu.no/avvik 

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Generelle%2Blover%2Bog%2Bregler%2B-%2Bstudier
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/H%C3%A5ndbok%2Bfor%2Bdoktorgradsutdanningen
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/H%C3%A5ndbok%2Bfor%2Bdoktorgradsutdanningen
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Ledelse%2Bav%2Bstudieprogram
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Ledelse%2Bav%2Bstudieprogram
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Referansegruppe%2B-%2Bkvalitetssikring%2Bav%2Butdanning
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Referansegruppe%2B-%2Bkvalitetssikring%2Bav%2Butdanning
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https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Evaluere%2Bstudieprogram%2B-%2Bfor%2Bstudieprogramleder
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STi-sak 09/21  Valg av delegater til NSOs 11.landsmøte 
_______________________________________________________________________ 
 
Forkortelser 
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 
STi – Studenttinget 
NSO – Norsk studentorganisasjon 
LM – Landsmøte 
 
Relevant informasjon 
https://www.student.no/lm11/ 
_______________________________________________________________________ 
 
Hensikt med saken 1 
Det skal velges 26 delegater og varadelegater til landsmøte til Norsk 2 
studentorganisasjon. 3 
 4 
Bakgrunn for saken 5 
Norsk Studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal interesseorganisasjon for 30 ulike 6 
studentdemokrati ved norske universiteter og høyskoler, blant annet Studenttinget 7 
NTNU. NSO har til oppgave å ivareta og fremme studentenes interesser og 8 
rettigheter, fremme engasjement for nasjonale og internasjonale utdanningssaker 9 
blant studentene, samt å representere sine medlemslag.  10 
 11 
Landsmøtet er NSOs øverste organ og arrangeres én gang i året. I 2021 vil 12 
landsmøtet arrangeres digitalt fra 22.-25.april. Alle studenter tilknyttet NTNU er 13 
valgbare.  14 
 15 
Landsmøtedelegatene får reise og opphold til dette formøtet og landsmøtet dekket. 16 
Det forventes at alle NTNU-delegater som har mulighet blir med på formøtet, men de 17 
som deltar på Landsmøtet for aller første gang oppfordres sterkt til å delta. STi vil 18 
også arrangere flere formøter, som delegatene forventes å delta på.  19 
 20 
Saksbehandlers vurdering 21 
I tillegg til delegater til Landsmøtet skal det også velges et passende antall vara som 22 
må kunne steppe inn på kort varsel og være godt forberedt. Saksbehandler 23 
oppfordrer engasjerte studenter med og uten erfaring innen studentdemokratiet til å 24 
stille.  25 
 26 

https://www.student.no/lm11/


 

  

 

2 
Arbeidsutvalgets innstilling 27 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 28 
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