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NOKUTs evalueringskomite kommer til NTNU i mai i år, og er ved institusjonen 9. – 12. mai for å 
evaluere NTNUs system for å sikre utdanningskvaliteten. Komiteen består av  

- Professor Leiv K. Sydnes, Universitetet i Bergen (leder) 
- Professor Svein Skjæveland, Universitetet i Stavanger  
- Professor Berit Askling, Göteborgs universitet 
- Seniorrådgiver Staffan Wahlén, Högskoleverket 
- Student Julia Holte Sempler, Universitetet i Tromsø  

 
Som forberedelse til besøket er det avtalt med NOKUT hvilken dokumentasjon komiteens medlem-
mer skal ha. Den blir sendt dem i porsjoner på avtalte tidspunkt fram mot besøket. Den første send-
ingen går nå, slik at de skal ha den i hende innen 9. mars. Vedleggene viser hva den inneholder: 

- Et samledokument som gir en beskrivelse av hvordan NTNU sikrer kvaliteten på sin utdan-
ningsvirksomhet. Dokumentet tar bl a utgangspunkt i NOKUTs 10 kriterier for kvalitetssikring, 
og beskriver hva NTNU gjør i forhold til dem. 

- En oversikt over de dokumentene som inngår i permene i første forsendelse. 

Seinest i uke 17 (siste uke i april) går den resterende dokumentasjonen til komiteen. Den vil primært 
inneholde Institusjonens årsrapport om kvalitetsarbeid og utdanningskvalitet for 2005, et dokument 
som nå er under utarbeidelse. Den vil basere seg på evaluering av et utvalg emner fra alle fakultetene, 
der evalueringsprosessen skal følges slik den er beskrevet i vårt kvalitetssikringssystem. I denne over-
sendelsen får de også det endelige og detaljerte programmet for besøket. 

Når komiteen kommer hit i mai, får de utlevert dokumentasjon på hvordan de enkelte studietilbudene 
ved NTNU er dokumentert, i form av bl a studiehåndbøker og studieplaner. 

NTNUs kvalitetsstøttesystem (KVASS), som nå er operativt, blir gjort tilgjengelig for medlemmene, 
slik at de kan gå inn på vårt intranett og bruke det på samme måte som NTNUs tilsatte. Tidligere i år 
fikk alle fakultetene opplæring i bruk av KVASS. Det er tidligere understreket at KVASS ikke er et 
system alle er tvunget å bruke, det er et tilbud som ut fra intensjonen skal gjøre det lettere for hver 
enkelt å gjennomføre kvalitetssikringen av vår utdanningsvirksomhet. KVASS viser også rapport-
eringsmåten og -veien for hver enkelt som deltar i arbeidet. Systemet blir ikke utviklet videre dette 
semesteret, annet enn å rett opp feil som eventuelt blir oppdaget. Systemet blir utviklet videre når vi 
har samlet inn erfaring fra bruken nå i vårsemesteret. 

Som styringsgruppe for prosjektet har Utdanningsutvalget vært holdt løpende informert og vært 
involvert i utviklingen av KVASS. 
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Fakultetene får også tilsendt kopier av permene med innhold som går til NOKUT og evaluerings-
komiteen, slik at de er informert om hvilken dokumentasjon komiteens medlemmer har fått når de 
kommer på besøket i mai. 
 
 
Vedlegg:  

- UTDANNINGSKVALITET VED NTNU, Dokument til NOKUTs evalueringskomité – datert 
6. mars 2006 

- Liste over dokumentasjon, vedlegg til brev 


