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Bakgrunn 
NTNUs visjon om å være internasjonalt fremragende setter høye krav ikke bare til kvaliteten på 
studiene, men også de studieadministrative tjenestene. Framtidens studieadministrative funksjon ved 
NTNU skal sikre kvalitetsmessig og effektiv håndtering av de studieadministrative oppgavene og 
støtte opp under NTNUs strategier og mål. Den studieadministrative funksjonen skal bidra til studier 
av høy faglig kvalitet og til at studentene får gjennomført sine studier på en god måte og til normert 
tid. Studiedirektøren ved NTNU har etablert et prosjekt som skal foreslå tiltak som støtter opp under 
dette målet. Det er opprettet en styringsgruppe som ledes av prorektor Julie Feilberg. Styringsgruppen 
hadde sitt første møte i august 2006.  
 
Status 
Oppsummering av arbeid i innledende kartleggingsfase 

I perioden fram til november 2006 har prosjektgruppen gjennomført arbeidsmøter med ca 220 
personer som jobber med studieadministrative oppgaver ved Studieavdelingen, fakulteter, institutter 
og enkelte studieprogram. Arbeidsmøtene har hatt fokus på å kartlegge aktiviteter og identifisere 
forbedringsområder. Dokumentasjon fra disse arbeidsmøtene er lagt fram for og godkjent av 
deltakerne. Det er resultatet fra disse arbeidsmøtene (prioriterte forbedringsområder) som danner 
grunnlaget for det videre arbeidet. I tillegg til arbeidsmøtene er det gjennomført en rekke møter med 
ulike råd og utvalg, andre prosjekter, samt med prosjektets referansegruppe. Prosjektet har blitt godt 
mottatt i alle deler av organisasjonen, og deltakerne har vært gode bidragsytere i arbeidet med å 
identifisere forbedringsområder. Det er imidlertid ytret noe bekymring til at det settes i gang nok et 
prosjekt som følge av dårlige erfaringer med implementering av resultater fra lignende prosjekter. 

 

Definering av mål for videre arbeid og av prosjektets leveranser 

Resultatene fra kartleggingsfasen utløste et behov for at styringsgruppen ga tydelige signaler i forhold 
til videre fokus i arbeidet. Som en følge av dette gjorde styringsgruppen på møte 20.12.06 og 
03.01.07 avgrensninger i forhold til det opprinnelige mandatet.  

Konklusjonen fra disse møtene ble at prosjektet i det videre arbeidet må ta tak i den overordnede 
hypotesen om behov for operasjonalisering av strategier gjennom etablerte, helhetlige prosesser (på 
tvers av organisasjonsenhetene) med tydelige rolle- og ansvarsforhold. Den overordna hypotesen 
støttes av følgende delhypoteser: 

- Prosessene er i liten grad knyttet opp mot NTNU sine strategier og mål og organisasjonen 
etterlyser klare prioriteringer fra ledelsen 

- Prosessene er i liten grad etablert på tvers av organisasjonen 

- Ulike kulturer preger de studieadministrative prosessene 
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Prosjektet vil derfor i det videre arbeid ha:  

- Fokus på å jobbe mot en mer målrettet studieadministrativ funksjon ved NTNU ved å se 
prosessene i sammenheng 

- Økt fokus på en prosessorientert organisasjon, skape tydelig rolle- og ansvarsfordelig mellom 
de ulike enhetene  

- Fokus på hvilke oppgaver som bør ligge i de ulike delene av organisasjonene ut fra krav om 
effektivitet og tjenestekvalitet (der i gjennom definere krav til kompetanse) 

- Prosjektet vil ikke levere detaljerte rutinebeskrivelser, men definere oppgaver i de viktigste 
delprosessene og plassere ansvar og frister  

 

Videre arbeid  

På bakgrunn av beslutning i styringsgruppen har prosjektgruppen i samarbeid med fakultetene og 
seksjonene i Studieavdelingen nå etablert 5 arbeidsgrupper som jobber med følgende prosesser: 1. 
Rekruttering, 2. Opptak, 3. Studieplaner, 4. Veiledning, 5. Eksamen og Sensur/vitnemål. Disse 
arbeidsgruppene skal verifisere dagens prosess, identifisere tiltak og foreslå framtidig prosess. For 
hver delprosess skal følgende parametere beskrives: 

- Hva skal utføres 

- Hvor skal oppgavene utføres 

- Hvem/hvilken rolle skal utføre oppgavene 

- Når skal oppgavene utføres 

- Hvilke kompetansekrav er det knyttet til oppgaven 

- Hvilke krav stilles til teknologi og hvilken teknologi benyttes for å utføre oppgaven 

Dette på bakgrunn av rammebetingelser og identifiserte forbedringsområder i kartleggingsfase. 

 

Det skal også gjennomføres en brukerundersøkelse rettet mot vitenskapelig ansatte og studenter. 
Målet med denne undersøkelsen er å teste hypotesene fra kartleggingsfasen, sikre at vi har fanget opp 
de vesentlige forbedringsområdene, samt få innspill til å utvikle mål for tjenestekvalitet.   

 

Revidert prosjektplan 

På bakgrunn av beslutning i styringsgruppemøte i desember og januar er prosjektplan revidert med 
estimert leveranse (implementeringsplan) medio oktober 2007.  


