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Rektors årsmelding om utdanningskvaliteten ved NTNU 2008 
Melding til NTNUs styre, basert på fakultetenes meldinger og innspill fra Utdanningsutvalget og Dekanmøtet. 

Overordnet bilde  
Meldingene fra fakultetene gir gode signal om at de arbeider grundig, systematisk og aktivt med å 
kvalitetssikre sin utdanningsvirksomhet. De melder om hvordan de forbedringssløyfene de har satt i 
verk, blir lukket og hva vurderingene resulterer i. Det viktige her er å ta fatt i de observerte avvikene 
og vise hvordan de blir håndtert og atferden justert. Vi ser også at det er blitt en tettere sammenheng 
mellom arbeidet med kvalitetssikringen og videreutvikling av studieprogramporteføljen. 

Alle fakultetene melder at det er utstrakt bruk av referansegrupper, og at studentene blir mer og mer 
involvert i dette arbeidet. Et viktig steg videre er å øke interessen hos studentene til å delta i arbeidet, 
en del gir tydelig uttrykk for at dersom det ikke blir tatt fatt i de resultatene som blir avdekket, er det 
ikke aktuelt å delta i referansegruppene. Hele NTNU bør utnytte den positive trenden som nå ser ut 
til å sette seg hos studentene, til å informere om hva som skjer i referansegruppene og hvilken funk-
sjon de har slik at det blir lettere å rekruttere medlemmer til dem. Det kan i tillegg følges opp sentralt 
med å legge til rette kurs og informasjonsmøter som skal gi studentene det grunnlaget de trenger for 
å delta konstruktivt i referansegruppene. 

Flere fakultet peker på at KVASS har mange gode elementer, f eks å kunne utforme spørreskjema, 
men det må bli mer brukervennlig på andre områder, og ta opp i seg flere funksjoner som også ble 
meldt i fjor. Det gjelder særlig utvidelse av statistikkverktøyet til å inkludere data for å evaluere 
studieprogram og å finne gode målemetoder for uønsket frafall. Til det siste deltar flere av fakultet-
ene i et samarbeidsprosjekt som universitetene i Oslo og Bergen har satt i gang. Også Studieavdel-
ingen er med i koordineringsdelen av dette arbeidet. Her er det gode muligheter for å trekke på 
hverandres erfaringer, og å kunne se frafallsproblematikken på et nasjonalt nivå. 

Det mest sentrale arbeidet som fakultetene peker på og som det nå er behov for å få samkjørt, er 
utforming av læringsmål basert på det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. Kunnskapsdepartemen-
tet sendte i mars i år ut sin beskrivelse og har gitt institusjonene frist til utgangen av 2012 med å 
implementere det. Studiedirektøren vil sørge for at det arbeidet blir koordinert ved NTNU. I tillegg 
har NTNU sammen med Universitetet i Bergen tatt steg for å få det samkjørt også med de andre 
universitetene så langt det er hensiktsmessig. Utdanningsutvalget blir NTNUs pådriver og samtidig 
arena for faglig drøfting. Allerede i kommende høstsemester må fakultetene inkludere det i sitt 
arbeid med studieprogramporteføljen for studieåret 2010/11. 

Med et eventuelt fortsatt økt studentopptak ut over det som er kommet gjennom det reviderte nasjo-
nalbudsjettet i år, må NTNU legge undervisningsforholdene til rette og sørge for at helt nødvendige 
rammebetingelser blir oppfylt. En utfordring for kommende år blir å ha tilstrekkelige arealer, både 
for studentene og det faglige personalet. Gjennom de innspillene fakultetene har gitt i vårsemesteret i 
år, er det gitt klare signal på at det er behov for mer areal. Det gjelder særlig på Dragvoll, på Fakultet 
for arkitektur og bildekunst og på Tyholt ved Institutt for marin teknikk. 

Gjennom innspillene som er kommet i møtene i Utdanningsutvalget og Dekanmøtet, er at NTNU ser 
ut til å ha svake rutiner på å håndtere visse typer avvik. Det er særlig pekt på problemet knyttet til de 
såkalte ”billige studiepoengene”, der viderekomne studenter uten å ha fulgt undervisning og uten å 
ha klest pensum, melder seg opp til og består eksamen i emner på lavere grad der det brukes fler-
valgsspørsmål som eksamensform. Det er avdekket at problemet har vært kjent, men at det ikke har 
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vært gode nok rutiner till å ta fatt i det. Det gjør at NTNU i sitt videre arbeid med å kvalitetssikre sin 
undervisning må be om at fakultetene vurderer risikoen for svik i sine system.  

Et av vedleggene til Rektors årsmelding er en statusbeskrivelse av de tiltakene som skulle settes i 
verk etter forrige års rapport. Den viser at de fleste er blitt gjennomført, mens noen fremdeles ikke er 
avsluttet. En del av tiltakene er naturlig nok kontinuerlige, i den forstand at de fordrer er et stadig 
pågående arbeid: å vedlikeholde bygninger, undervisningsrom, studentarbeidsplasser, laboratorier – 
og at undervisningsrommene blir oppgradert med nytt utstyr og nødvendige utskiftinger. 

Et gjennomgående trekk i årets meldinger fra fakultetene er at det nå ser ut til å være mindre behov 
for sentrale tiltak, fakultetene ser at de fleste tiltakene kan de selv gjennomføre. Det er en svært posi-
tiv utvikling, og viser at fakultetene tar ansvaret for sin egen aktivitet.  

Oppdraget til fakultetene 
Rektoratet gav i januar i år oppdrag til fakultetene om arbeidet med å melde om kvalitetssikrings-
arbeidet for utdanningsvirksomheten i 2008, jf vedlegg 2. I forhold til året før ble oppdraget spesi-
fisert noe nærmere, med å sette en fastere disposisjon for meldingene. Til de enkelte målepunktene 
ble det vist en del temaer som kunne være aktuelle å bruke for å se i hvilken grad det har skjedd 
endringer eller forbedringer det siste året. Denne presiseringen er knyttet til å få tydeligere fram 
sammenhengen med forrige års melding gjennom en vurdering av tiltakene som da ble satt i verk, 
slik fakultetene varslet om i forrige årsrapport. I brevet understreket rektoratet at dette arbeidet 
henger sammen med og må sees parallelt med fakultetenes arbeid med å utvikle sin portefølje av 
studietilbud for kommende studieår.  

For å trekke oppmerksomheten vekk fra å oppfatte kvalitetssikring som en pålagt plikt fakultetene 
skal rapportere om, til å melde om arbeidet med en systematisert kvalitetssikring de alltid har utført, 
har Rektoratet bedt om å få en melding om det. Rektor legger derfor fram for NTNUs styre en 
årsmelding for 2008, og ikke en årsrapport som tidligere år. 

Sammenhengen med rapporten for 2007 
I årsrapporten for 2007 til NTNUs styre i juni fjor pekte Rektor på følgende tiltak som skulle følges 
opp, fordelt på de sju målepunktene: 

• Inntakskvalitet: Videreutvikle opptaksprosessen i samarbeid med fakultetene. Vurdere om 
det er mulig å presentere samlet studentstatistikk på studentenes opptaksgrunnlag. 

• Undervisningskvalitet: Utarbeide retningslinjer for bruk av ekstern sensor. 
• Programkvalitet: Utviklingen av studieprogramporteføljen skal fortsette i det sporet vi er i 

nå, i samhandling med fakultetene og NTNUs styre. Utarbeide tydeligere beskrivelse av 
hvordan programkvaliteten kan evalueres. Vurdere tiltak som kan bedre gjennomstrømming 
og forhindre frafall. 

• Resultatkvalitet: Følge opp det nasjonale arbeidet i Universitets- og høgskolerådet med revi-
dert beskrivelse av karakterskalaen. Anskaffe programverktøy for å avdekke kopiering og 
plagiat. 

• Samfunnsrelevans: Følge opp på NTNU når det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket kom-
mer fra departementet for å utvikle beskrivelser av læringsmål. Undersøke hvilke kandidat-
undersøkelser som kan være tjenlig som datagrunnlag for å måle samfunnsrelevans på vår 
utdanningsvirksomhet. 
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• Rammekvalitet: Kritisk vurdering av ressurstilgangen i forhold til vår utdanningsvirksomhet. 
Fortsette å oppgradere teknisk utstyr i undervisningsrommene. Se hvilke tiltak som kan bedre 
inneklimaet i undervisningsrom og lesesaler.  

• Styringskvalitet: Fortsette å utbedre KVASS som rapporteringsverktøy. Sette i verk utredning 
om tydelig styring av tverrfakultære studieprogram. 

 
Vedlagte oversikt viser status ultimo mai 2009 på oppfølgingene etter fjorårets rapport. Kommentarer 
til status på de enkelte målepunktene: 

• Inntakskvalitet: Reguleringsmulighetene ved opptaket 2009 er lagt inn som forutsatt og ved-
tatt av NTNUs styre i desember 2008. Selve opptaksprosessen går som planlagt, og det er tatt 
høyde i vedtaket for utvidelsen av opptaket som kom gjennom revidert nasjonalbudsjett i 
mai. Det ble etablert ei gruppe for å vurdere et mulig felles statistikkgrunnlag, der det kom 
fram ønske om grunnlag for å kunne måle gjennomstrømning/frafall. En del mulige modeller 
er vurdert, men siden NTNU nå er kommet med i et prosjektsamarbeid med Universitetet i 
Oslo og Universitetet i Bergen om det samme, avventer vi resultater derfra. 

• Undervisningskvalitet: Studiedirektøren har lagt fram forslag for Utdanningsutvalget om 
mulige retningslinjer for bruk av ekstern sensor. I forbindelse med en undersøkelse som 
NIFU/STEP gjorde tidligere i år, har NTNU kartlagt hvilket omfang det er på bruk av ekstern 
sensor hos oss. Fakultetene ønsker fortsatt å ha mulighet for faglig tilpassete ordninger. 
Konklusjonen er at det ikke er noe tydelig behov for slike retningslinjer, ut over de som 
allerede er laget for sivilingeniørstudiet om bruk av tilsynssensor. Et stort arbeid er gjort i 
2008 og 2009 for å gi en omforent målbeskrivelse for NTNUs læringsmiljø. Enheter, fag-
miljø og studenter har vært involvert. Dette arbeidet vil danne grunnlaget for en undersøkelse 
som gjennomføres høsten 2009. 

• Programkvalitet: NTNU har tatt grep for å få en tettere sammenheng mellom utvikling av 
studieprogramportefølje og rutinene for kvalitetssikring. Det arbeides videre med å utvikle 
måleredskap og spørreskjemaverktøy. Frafallsundersøkelsen i samarbeid med UiO og UiB er 
nevnt under målepunkt inntakskvalitet. ForVei-prosjektet er gjennomført som planlagt, det er 
også presentert som egen sak i Utdanningsutvalget i vårsemesteret. Flere fakultet har annon-
sert at de ønsker prosjektet utvidet og gjort permanent. 

• Resultatkvalitet: Universitets- og høgskolerådet la fram utredning om beskrivelse i karakter-
skalaen i desember 2008. Forslaget er gått til de nasjonale fagrådene i UHR. Det er nå klar-
lagt at NTNU kommer til å kjøpe inn programvare for å kunne avdekke tekstplagiat i inn-
leverte oppgaver, det vurderes nå hvilket system NTNU skal anskaffe. NTNU har tidligere 
utarbeidet overordnete retningslinjer for fusk, og de er tilgjengelig på intranettet. Antakelig 
er de lite kjent, og bør bli fokusert tydeligere gjennom mer informasjon. 

• Samfunnsrelevans: Kunnskapsdepartementet sendte i mars i år ut beskrivelsen av det nasjo-
nale kvalifikasjonsrammeverket, og gav samtidig institusjonene frist til utgangen av 2012 
med å implementere det. NTNU har tatt initiativ til en samkjøring med de andre universitet-
ene, parallelt med å starte prosessen internt på NTNU i samarbeid med fakultetene. Kandi-
datundersøkelsen vil bli gjennomført høsten 2009 ved fakultetene HF, SVT, NT og IME. 
Utvalget er gjort på bakgrunn av at Sivilingeniørutdanningen gjennomgikk en grundig evalu-
ering 2007-2008, og at det nå er tid for å følge opp de kandidatene som har gått ut med 
bachelor- og mastergrad som bare gis ved disse fakultetene. Arbeidsmarkedsundersøkelse er 
planlagt på grunnlag av erfaringer fra kandidatundersøkelsen, slik at resultatene derfra kan 
sammenholdes. Planlagt gjennomført i vårsemesteret 2010. 



  4 av 12 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet  
Dato 

09.06.09 
Referanse 

2009/801/eili 

 

• Rammekvalitet: Problemstillingene omkring inntektsfordelingsmodellen (IFM) som fakultet-
ene har varslet om, er sendt direktør for økonomi og eiendom. Det foregår en kontinuerlig 
oppgradering av de tekniske og bygningsmessige forholdene. 

• Styringskvalitet: Studiedirektøren har etablert gruppe for å gjennomgå KVASS. Arbeidet er i 
gang. Gruppa som har vurdert måter å styre de tverrfakultære studieprogrammene på, leverer 
sitt forslag før utgangen av vårsemesteret 2009.  

 

Generelt om fakultetsmeldingene 
Det generelle inntrykket er at fakultetene har fulgt den oppsatte malen lojalt, særlig knyttet til en 
beskrivelse av status for de enkelte målepunktene. Det er imidlertid ikke like synlig i alle meldingene 
hvilken vurdering de har gjort av siste års tiltak. Det gjør at noen fakultet viser en noe svak forbin-
delse fra forrige års vurderinger, slik at det ikke alltid kommer tydelig fram hvordan fakultetet har 
fulgt opp sine egne tiltak. Det er likevel bedre beskrivelse av sammenhengene i prosessen i år enn det 
har vært tidligere. Det er gjort tydelig fra alle fakultetene i år hvilke tiltak som skal utføres lokalt ved 
fakultetet og hvilke som må løses sentralt. Det går fram av årets meldinger at fakultetene baserer seg 
på å gjennomføre flere tiltak selv, og at det ikke ser ut til å være behov for mye sentral koordinering. 
Det er et godt tegn på at fakultetene er bevisst på å ta ansvar for å sikre god kvalitet på sin egen 
utdanning. 

Meldingene gir også i år et godt og informativt innsyn i fakultetenes arbeid med å kvalitetssikre sin 
utdanningsvirksomhet. 

Fakultetsmeldingene om de enkelte målepunktene 
► Inntakskvalitet 
Statusbeskrivelsene og vurderingene viser at det er noe tvil om måleverdien på antall primærsøkere 
per studieplass er en god indikator på inntakskvaliteten. Her er det store forskjeller fra fakultet til 
fakultet og fra fagområde til fagområde. For NMT-fagene er det en god korrelasjon. Noen fakultet 
mener at karakterpoengsummen fra videregående skole heller ikke er en god nok indikator på kvali-
teten på søkerne. Det gjelder særlig de kunstfaglige utdanningene, der det nå er opptaksprøver som er 
grunnlaget for å vurdere søkerne. Til arkitekturstudiet vurderes det nå å bruke opptaksprøve som 
tillegg til karakterpoeng. Stort sett er imidlertid alle fakultetene fornøyd med søkergrunnlaget på 
opptak til grunnutdanningene, både i antall og kvalitet. Det virker som innføring av adgangsbegren-
set opptak slik sett har vært vellykket.  

Det er særlig til bachelorprogrammene i humaniora og realfag det er for få søkere. Det historisk-
filosofiske fakultet vurderer å øke opptaksrammen til bachelorprogrammene. Til programmene i 
sivilingeniørstudiet var det godt søkergrunnlag i 2008, selv om det til enkelte program var under 
målet om 2,3 primærsøkere per studieplass. Men når poenggrensa har økt siden året før, oppveier det 
for lavere antall primærsøkere per studieplass. 

Til flere av de internasjonale masterprogrammene er det svakt søkergrunnlag. Det er flere søkere 
som har så svak utdanningsbakgrunn at de ikke er kvalifisert for opptak. 

Til de 2-årige masterprogrammene i humaniora, samfunnsvitenskap og realfag har det vært problem 
å fylle opptaksrammene. Det er bra søkning, men det er for mange som velger å ikke begynne selv 
om de får tilbud om studieplass. Det er imidlertid god kvalitet på dem som blir tatt opp. De fakultet-
ene som har innført C-grense som opptakskrav, mener det gir sikring av inntakskvaliteten på disse 
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programmene, selv om det betyr at det blir færre søkere til enkelte program. Det gjenstår å se om det 
samtidig fører til bedre gjennomstrømming. 

Tiltakene  
På fakultetene:  
- Det blir vurdert å bruke opptaksprøver til arkitekturstudiet som tilleggskriterium til karakter-

poeng fra videregående skole.  

- Fakultetene med sivilingeniørutdanning vil videreføre tiltak som har vist seg å være vellykket, f 
eks jentedag, åpen dag og egne skolebesøk.  

- Flere av de fakultetene som ikke har innført C-krav til masterprogram, vurderer å gjøre det. Det 
medisinske fakultet ber søkerne til masterprogrammet i nevrovitenskap om å skrive motivasjons-
brev, for å sikre at det er godt motiverte studenter som søker.  

- Flere fakultet vil gi bedre informasjonen om studieprogrammene, og særlig oppgradere den nett-
baserte informasjonen. HF og SVT vil innføre felles masterdag som rekrutteringstiltak, siden 2/3 
av alle på masterprogrammene har bachelorgraden sin fra NTNU. Det samme blir satt i verk også 
for de fakultetene som har realfagsprogram. 

- SVT vil utrede hvilken struktur som er den beste for bachelorprogrammene. 

Sentralt:  
Internasjonal seksjon må fortsette å forbedre rutiner for og innhold i søkeroversiktene til de inter-
nasjonale masterprogrammene. 

Rektors kommentar 
Vi kan konstatere at søkningen til NTNU stort sett er god for alle fagområdene. De grepene NTNU 
har gjort for å adgangsbegrense opptaket ser ut til å ha virket positivt på inntakskvaliteten. Kvalitet er 
også det førende kriteriet når NTNU nå øker opptaket til 2009 gjennom midler i revidert nasjonal-
budsjett. Denne situasjonen gir NTNU mulighet til å styrke masternivået, der vi ser at NTNU ikke 
har klart å fylle opptaksrammene på humaniora, samfunnsvitenskap og realfag fram til nå. Det er 
positivt at fakultetene vil innføre flere måter å motivere til masterstudier på, slik f eks HF og SVT 
gjør i å ha en felles masterdag, som nettopp fanger opp at de aller fleste som begynner på et master-
program har bachelorgraden sin fra NTNU. 

Det er et kvalitetsfremmende tiltak å sette opptaksgrense til de 2-årige masterprogrammene. Det ser 
ut til at C-kravet er en grense som er allment akseptert. Det markerer overfor studentene at det er 
visse grunnleggende krav for å starte på et masterstudium, og er helt i tråd med NTNUs mål om å ha 
kvalitet som primær rammebetingelse. De fagområdene som ikke allerede har innført en slik (eller 
tilsvarende) grense, bør gjøre det. 

NTNU bør revurdere hvilke kriterier i strategiplanen som gir indikasjon på god inntakskvalitet, og 
heller se om vi også bør basere målene på indikatorer knyttet til kvalitet på resultat fra videregående 
skole. Da kan vi få bedre indikasjon på at de som er kvalifisert, søker hit – i stedet for bare å foku-
sere på å ha mange primærsøkere per studieplass, som kan gi misvisende signal. Derfor er det posi-
tivt at f eks Fakultet for arkitektur og bildekunst ser på muligheten for å bruke opptaksprøve som til-
legg til karakterpoeng for å vurdere hvilke søkere som er best egnet til arkitekturstudiet. Likeså er det 
et interessant tiltak å få søkerne til å skrive et motivasjonsbrev om hvorfor de vil ta et spesielt 
masterprogram, slik Det medisinske fakultet gjør for opptaket til nevrovitenskap. Rektor vil imidler-
tid peke på at å innføre nye kriterier som innvirker på rangeringen av søkerne, ikke kan innføres på 
eget initiativ, men krever reglementsendring, eventuelt godkjenning fra departementet. 
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► Undervisningskvalitet 
Statusbeskrivelsene og vurderingene viser at det er gjennomgående mye bruk av referansegrupper i 
vurderingen av de enkelte emnene som har mer enn et visst antall studenter. Faglærerne er aktive i 
arbeidet. Det er tatt en del administrative tak for å lette arbeidet for faglærerne, f eks har noen 
fakultet tilsatt studentassistenter og oppnevnt koordinatorer for bruk av KVASS.  

Det er tatt en del grep som har bedret kommunikasjonen mellom studentene og faglærerne, mellom 
instituttene og fakultetsledelsen og mellom programledelse og faglærere. 

Evaluering av bachelorprogram på Det historisk-filosofiske fakultet har ført til at det er innført andre 
vurderingsordninger som fungerer bedre, sammen med at det er innført mer obligatorisk aktivitet. 
Noen emner er tatt ut. Noen har innført midtveissamtale for masterstudenter. 

Siden det ikke er retningslinjer for bruk av tilsynssensor, blir det brukt i mindre utstrekning enn det 
burde.  

KVASS er tatt mer i bruk, særlig fungerer opplegget for spørreundersøkelser godt og blir mye brukt 
på enkelte fakultet.  

Tiltakene  
På fakultetene:  
- Tiltakene som settes i verk, skal ha kvalitet som førende grunnlag. Likeså skal studentene være 

mer aktivt med i evalueringsprosessene, bl a ved å utvide antall referansegrupper. Uønsket frafall 
skal kartlegges. 

- Det må bli bedre sammenheng i historikken fra én referansegruppe til neste. Det må bli bedre 
rutiner for å overføre kvalitetsforbedrende tiltak fra en faglærer til neste i emnene og å få innsyn i 
rapportene.. Fakultetenes egne utdanningsutvalg bør brukes mer aktivt i denne prosessen. 

- Det må bli bedre rutiner for gjennomføring av praksisveiledning. 
- Det kan bli aktuelt å etablere retningslinjer for avlønning av tilsynssensor. Det skal utarbeides 

sensorveiledning. 
- Det må bli bedre rutiner for å håndtere fellesemner i kvalitetssikringsprosessen, for å fange opp 

ansvarsforhold der et emne blir brukt av flere studieprogram. 

Sentralt:  
- Det bør arrangeres felles veiledningsseminar for veiledere på masterprogram og ph.d.-program.  
- Det må bli mulig å kunne ta ut karakterstatistikk for studieprogram. KVASS må oppdateres kon-

tinuerlig, i det ligger også å gjøre den mer attraktiv.  
- Det må lages system for å registrere referansegrupper og finne igjen rapporter fra tidligere refe-

ransegrupper. Det må bli en tydeligere avklaring av hvilke data som skal rapporteres. 

Rektors kommentar 
Det ser ut til å være en god trend på alle fakultetene med en utstrakt bruk av referansegrupper. Det er 
positivt at enkelte har utviklet en administrativ logistikk som gjør det lettere å gjennomføre ordning-
en enn det var før. Erfaringene enkelte fakultet har gjort, må komme de andre til gode. Utdannings-
utvalget som sentral arena for utdanningskvalitet oppfordres til å arrangere et fakultetsseminar i løpet 
av høstsemesteret der erfaringene om bruk av referansegrupper er tema. Vi konstaterer også at 
kvalitet er det primære grunnlaget alle tiltak vurderes mot. 
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Frafall er gjennomgående tema som NTNU må ha sterk oppmerksomhet på, for å avdekke hva som 
er faktisk frafall og hvilke tiltak som kan være aktuelle. Det er derfor positivt at flere fakultet nå kart-
legger omfanget, og samarbeider med andre universitet om å finne årsaker og lage gode løsninger.  

Problemene som er meldt om evaluering av fellesemner må vi finne løsning på. Det ser ut til å ha 
sammenheng med ansvar for emnet når emnet brukes av studieprogram på flere fakultet. Sannsynlig-
vis kan det avklares gjennom en overordnet beslutning om hvor ansvaret ligger, og det bør inngå i 
revisjonen av KVASS, der de ulike rollene er beskrevet. 

I meldingene fra fakultetene er det til dels lite oppmerksomhet på å evaluere praksisen knyttet til 
sensureringsarbeid og sensureringsrutiner. I kommende års arbeid med å kvalitetssikre undervisning 
bør dette aspektet komme bedre fram. 

► Programkvalitet 
Statusbeskrivelsene og vurderingene viser at fakultetene er opptatt av at studieprogrammene nå må 
få fastsatt og beskrevet læringsmål. Noen har allerede begynt. Det har bl a sammenheng med å få 
tydeligere fram hvilken yrkesrelevans bachelorgraden har, der studentene opplever den som både 
uklar og utydelig. Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse vil se nærmere på hvilke 
konsekvenser dette problemet har for utforming av studieprogramporteføljen. 

I en del profesjonsstudier har det vært samarbeid med næringslivsringer og enkelte bedrifter i å revi-
dere studieprogram. Det har gitt positive innspill. Det er jevnlige revisjoner av de fleste profesjons-
rettete studieprogrammene. De revisjonene og justeringene fagmiljøene har gjort det siste året, har de 
sett på som vellykket. Det har ført til at det er bedre samsvar mellom programbeskrivelse, undervis-
ningsformer og arbeidsliv, med tydeligere karrieremuligheter. 

Fakultetene ser det som viktig å få gjennomført en samsvarende og mer forpliktende utforming av 
læringsmål som kan gi mer tydelig informasjon om hva de enkelte studieprogram fører til. Det må 
imidlertid være en fornuftig kobling mellom slike utforminger og prosessen med kvalitetssikring, 
slik at det får et reelt innhold og blir meningsfylt. Det er ellers en fare for at det kan oppfattes som 
abstrakt og byråkratisk. 

Fakultet for naturvitenskap og teknologi har fått gjennomført internasjonal vurdering av fysikkpro-
grammet, som er blitt karakterisert til å ha et svært høyt nivå. Erfaringene med ressurser brukt på 
internasjonal vurdering gjør at seinere tilsvarende vurderinger like gjerne kan gjøres internt. 

Mange program har lavere gjennomstrømming enn det en burde forvente. Årsakene er mange, det er 
derfor interessant å kunne se hvilke resultat samarbeidet med UiO og UiB om frafallsundersøkelse 
kan gi. Undersøkelsen på Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse så langt på bachelor-
programmene viser at egentlig er det bare 17 % som slutter før fullført grad, resten fortsetter i andre 
program eller ved andre institusjoner. På masterprogrammene er det store forskjeller mellom fagom-
rådene, samlet sett fullfører ca 50 % på normert tid. 

Tiltakene  
På fakultetene:  
- De fakultetene som ikke får fylt kapasiteten på 2-årige masterprogram, skal sette i verk egne til-

tak for å rekruttere til dem.  
- Når fagmiljøene skal innarbeide læringsmål for studieprogrammene, bør det skje delvis i sam-

arbeid med arbeids- og næringsliv.  
- En del studieprogram skal evalueres det kommende året. Strategiansvaret for studieprogrammene 

må bli tydeligere. 
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- De fakultetene som har vært med i ForVei-prosjektet, ønsker å fortsette. De mener prosjektet må 
gjøres permanent utvides med flere tilsatte.  

- Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi ønsker å evaluere hvordan søkningen og opptaket til 
nyetablerte studieprogram har vært. De vil også delta i flere samarbeidsprosjekt med næringsliv 
og internasjonale utdanningsinstitusjoner.  

- Det blir utarbeidet rammeverk for masteravtaler og masterveiledning. 
- Undervisningen i nasjonale og internasjonale 2-årige studieprogram må samkjøres bedre.  
- Fakultetenes utdanningsprofiler må sees i forhold til egne forskningsprofiler.  
- Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse vil utrede profilen på bachelorgraden i sam-

funnsvitenskap for å få en bedre tilpasset struktur og mer relevant innhold. 

Sentralt: Det er ikke er meldt inn noe fra fakultetene. 

Rektors kommentar 
Den helt sentrale oppgaven som må settes i verk nå, er å implementere kvalifikasjonsrammeverket 
som konkrete læringsmål for de enkelte studieprogrammene. Etter at departementet nå er kommet 
med sin beskrivelse, har vi det grunnlaget vi trenger. Institusjonene i høyere utdanning har fått frist 
til utgangen av 2012 med å gjøre det arbeidet. Utdanningsutvalget har tatt initiativ til å koordinere 
dette arbeidet ved NTNU. Studieavdelingen har også etablert kontakt med de andre universitetene og 
Universitets- og høgskolerådet for å få en samstemt forståelse av hvordan rammeverket skal utfor-
mes til å bli det nyttig redskapet det er tenkt å være. Når fakultetene i høstsemesteret 2009 skal 
utforme studieprogramporteføljen for studieåret 2010/11, skal de bruke rammeverket som funda-
ment. Målet er at læringsmålet blir utformet slik at de skal gi studentene og samfunnet for øvrig en 
god beskrivelse av den kompetansen studentene får etter oppnådd grad på de enkelte studieprogram-
mene. Der det er aktuelt, bør institusjonene i arbeids- og næringsliv være samspillspartnere med 
fakultetene. Skal det bli vellykket, må kvalitetssikringssystemet fange opp om læringsmålene faktisk 
blir nådd. Det vil bli fulgt opp i de kommende årenes meldinger om kvalitetsarbeidet. 

Arbeidet med å undersøke og få kartlagt omfanget på og grunnene til frafall fra studieprogram er 
viktig, og vil bli fulgt med interesse. Det kan gi NTNU gode muligheter til å finne og sette i verk 
tiltak som gir bedre gjennomføring av studiene ut fra de intensjonene studentene har når de begynner 
på sitt studium. Det involverer både tiltak for å informere eksternt og internt om studiemuligheter før 
de søker opptak (både til grunnstudier og påbygningsstudier), og tiltak for å gi optimale muligheter 
til å fullføre det studieprogrammet de har begynt på. ForVei-prosjektet har her vært et godt initiativ 
og er et godt eksempel på et målrettet tiltak. 

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse melder at de vil gjennomgå strukturen på og inn-
holdet i sine bachelorprogram for å se om dette utdanningstilbudet kan gjøres mer relevant, både 
med tanke på å være grunnlag for masterprogram og som en selvstendig utdanning. Bachelorpro-
grammene er en viktig del av NTNUs utdanningstilbud, som også er avgjørende for kvaliteten på 
den utdanningen NTNU gir. Når denne utredningen er ferdig, bør den analyseres for å se om resul-
tatene har overføringsverdi til andre fagområder. 

► Resultatkvalitet 
Statusbeskrivelsene og vurderingene viser at fakultetet på dette punktet beskriver hvordan karakter-
ene fordeler seg på sine egne studieprogram og hvilken gjennomføringsgrad det er på programmene. 
Det meldes om at karakterfordelingen er til dels skjev, særlig på masteroppgaver, mens det er regi-
strert en ”riktigere” fordeling på masteroppgavene når veileder ikke er med i sensureringskommi-
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sjonen. Der det er innført tiltak som oppstartsseminar og midtveisseminar for masterstudentene, ser 
det ut til å gi en positiv virkning. Et fakultet har innført sensurveiledning for alle eksamener. Når 
kvaliteten på resultatet skal vurderes, må det helst være ved å se på resultatet på studieprogrammet 
som helhet. Det er det ikke godt nok grunnlag for å kunne gjøre. 

Der det blir gitt tilbud om veiledningssamtale etter stryk i 1. semester, viser det seg at nesten ingen 
av dem møter opp. På enkelte emner er det svært lav oppmøteprosent til eksamen i forhold til det 
antallet som har meldt seg. 

Frafallet er blitt mindre de siste årene. De fakultetene som har vært med i ForVei-prosjektet, melder 
om at det ser ut til å ha god virkning på gjennomføringsandel og karaktersnitt, og de vil gjerne at 
prosjektet forsetter. Noen fagmiljø lar studentene på masternivå presentere sine masteroppgaver i 
seminarer for studentene på 1. og 2. årskurs. Det har vært et positivt tiltak for å få nye studenter 
interessert i studiene sine framover i sin egen studiekarriere. 

Noen av fakultetene kommenterer programmenes samfunnsrelevans (se også neste målepunkt), bl a 
at de foretar arbeidsmarkedsundersøkelse. Arbeidsgivere varsler at de er godt fornøyd med kandidat-
ene fra NTNU de har ansatt. 

Tiltakene  
På fakultetene:  
- Det blir gjennomført ”holdningsarbeid” hos det vitenskapelige personalet i bruk av karakter-

skalaen.  
- Det vil bli innført todelt bacheloroppgave som kan gjøre bachelorprogrammene mer attraktive: en 

type oppgave som er rettet mot dem som skal avslutte med bachelorgraden og gå ut i yrkeslivet 
og en for dem som skal fortsette på et masterprogram. Det skal også innføres masteroppgaver 
som er mer rettet mot arbeidslivet. Det historisk-filosofiske fakultet vil undersøke om Humstart 
har hatt positiv virkning.  

- Bruken av karakterskalaen på masteroppgaver skal sees i lys av det nasjonale arbeidet Universi-
tets- og høgskolerådet gjennomførte i 2008.  

- Det vil bli innført progresjonssamtale og midtveisseminar for å følge opp studentene bedre. 

Sentralt: Ikke noe er meldt inn fra fakultetene. 

Rektors kommentar 
Universitets- og høgskolerådet har tatt initiativ til å se på bruken av karakterskalaen, særlig knyttet til 
masteroppgavene. NTNU bør vente med å ta eventuelle omfattende grep i sensurpraksisen inntil de 
nasjonale karakterpanelene har fått sett nærmere på bruken i lys av forslaget fra UHR. Det ser ut til å 
være et vellykket trekk her å ikke la veileder være med i bedømmingskommisjonen. Bruken av 
tilsynssensor er ulik og er preget av noe usikkerhet i hvordan denne ordningen skal fungere best 
mulig. Vi bør vurdere om denne bruken bør samkjøres bedre. Et like godt mål på forbedring av 
resultatkvaliteten som karakterfordeling kan være å se på reduksjon i strykprosent. Ellers bør NTNU 
ha en gjennomgang av hvordan vi best kan måle resultatet av fullførte studieprogram: bare som gjen-
nomsnittskarakter eller det i kombinasjon med gjennomføringstid og antall gjentatte eksamener 
underveis. 

I de allmennvitenskapelige studiene blir det tatt grep for å se programmene mer orientert mot 
arbeidslivet. Det ser ut til å være et godt forslag å gjøre bacheloroppgavene todelt slik HF akter å 
gjøre. Det kan gi et bedre motivasjon for studentene, men det må klargjøres om en student med 
arbeidslivsorientert bacheloroppgave på et seinere tidspunkt kan få opptak til et masterprogram. Det 
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mange bedrifter melder tilbake om, er at de ønsker kandidater fra universitetet med en bred og 
allmenn faglig utdanning, og at de selv vil ta hånd om mer yrkesrettet vinkling etter at kandidaten er 
ansatt. Det historisk-filosofiske fakultet bør ha disse aspektene in mente når de skal vurdere hvordan 
innføringen av dette tiltaket har blitt mottatt. 

Det ser ut til å ha en positiv virkning på resultatkvaliteten at studentene får tydeligere oppfølging 
underveis. Når studenter i 1. semester ikke tar imot tilbudet om veiledningssamtale etter stryk, kan 
det ha sammenheng med at mange av disse studentene egentlig konstaterer at de bør gå over på et 
annet studieprogram eller finne en annen utdanning. Fagmiljøene bør kanskje være tilbakeholdne 
med å presse studenter videre i et utdanningsløp som de egentlig ikke bør fortsette på. 

► Samfunnsrelevans 
Statusbeskrivelsene og vurderingene viser at det er vanskelig – og kanskje heller ikke nødvendig – å 
skille ut samfunnsrelevans som eget målepunkt. Flere av fakultetene melder at de legger dette punkt-
et sammen med resultatkvalitet, fordi de er nært beslektet. De tre fakultetene som har skilt ut sam-
funnsrelevans som eget punkt, er AB, IVT og DMF – de tre fakultetene med størst dominans av 
profesjonsstudier. De fokuserer på at kandidatene er attraktive på arbeidsmarkedet og at mye av både 
planlegging og gjennomføring av utdanningen er tett knyttet til instanser i arbeidslivet.  

Tiltakene  
På fakultetene: Videreføre og utvide samarbeidet med eksterne instanser. Fortsette utstrakt bruk av 
ekstern sensor. 
Sentralt: Ikke noe er meldt inn fra fakultetene. 

Rektors kommentar 
Det ser ut til å være vanskelig for de fakultetene der store deler av studieprogramporteføljen ikke er 
profesjonsrettet, å tydeliggjøre og skille ut samfunnsrelevansen som eget målepunkt. Erfaringen med 
dette målepunktet gjør at det vil være mer fornuftig å legge det sammen med resultatkvalitet. Det blir 
gjort fra og med neste kvalitetsmelding. 

► Rammekvalitet 
Statusbeskrivelsene og vurderingene er stort sett preget av for liten kapasitet på undervisningsrom, 
studentarbeidsplasser og laboratorier, samt at kvaliteten på utstyret til laboratoriene kan være dårlig-
ere enn ønsket.. Usikkerhet i hvordan denne situasjonen blir framover, hindrer en del fakultetet i å 
videreutvikle sin studieprogramportefølje slik de helst vil. Den generelle tilgangen på ressurser gir 
for en del fagmiljø misforhold mellom ønsket aktivitet og mulig aktivitet. Noen fagmiljø ser seg 
derfor nødt til å redusere emnetilbudet. Reduksjonen gir mindre rom for å kunne følge opp hver 
enkelt student slik kvalitetsreformen forutsatte. Det er en risiko for at det kan føre til større frafall 
enn ønsket. Likeså kan det gå ut over tverrfaglig samarbeid. 

Tiltakene  
På fakultetene: Reduksjon av emnetilbud. Lage samlet plan for behov for og bruk av undervisnings-
rom og studentarbeidsplasser. Lage plan for å fornye lab-undervisning.  
Sentralt: Systemet for å bestille undervisningsrom må bli bedre. Det bør opprettes et elektronisk 
system der studentene kan registrere klage på eksamensresultat eller be om begrunnelse. IFM kan 
fremdeles bli bedre tilpasset de ulike typer studier. 
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Rektors kommentar 
Ledelsen er kjent med at det er en del dårlige og trange lokaliteter. Rehabiliteringen av eldre bygg 
har pågått og pågår etter en oppsatt plan. Det arbeides kontinuerlig med utbyggingsplaner for NTNU 
og å skaffe midler til det. I forbindelse med tiltakspakken fra regjeringen, kan noe av utbedrings-
arbeidet bli framskyndet. 

► Styringskvalitet 
Statusbeskrivelsene og vurderingene viser at det arbeides godt på fakultetet og i fagmiljøene for å ha 
gode og entydige ansvarsforhold på undervisningsaktiviteten. Det ser ut til at fakultetene har tatt 
gode grep som gjør at det stort sett er velfungerende styringsmodeller som er brukt. Det eneste det 
pekes på, er at det er uklar ansvarsfordeling mellom studieprogramråd og institutt. Det gjelder særlig 
når studieprogrammet er tverrfakultært. Beskrivelsene i KVASS på dette forholdet er ikke tydelig 
nok. 

Tiltakene  
På fakultetene: Det skal gjennomføres mer involvering av studentene i kvalitetssikringsarbeidet. Ved 
å utarbeide årshjul kan alle aktivitetene koordineres bedre for å gjøre opplegget mer rasjonelt. Det 
blir arbeidet mer med å bruke KVASS som verktøy for kvalitetssikringsprosessen. Studieprogram-
rådene vil bli sterkere fokusert. 
Sentralt: Mer opplæring i bruk av KVASS. 

Rektors kommentar 
Alle tilbakemeldinger tyder på at det er gode styringsstrukturer for undervisningsaktiviteten på 
fakultetene og at samhandlingen praktisk talt i alle forhold fungerer på en god måte. Det uklare 
ansvarsforholdet mellom tverrfaglige studieprogramråd og institutt blir nevnt spesielt av flere fakul-
tet. Det historisk-filosofiske fakultet har tidligere nevnt at denne uklarheten ser ut til å ha sitt opphav 
i en uklar rollebeskrivelse. Disse beskrivelsene er nedfelt i KVASS, og forholdet vil derfor bli fanget 
opp i gjennomgangen av KVASS. 

Rektors vurdering; aktuelle sentrale tiltak og videreutvikling 
Meldingene viser at arbeidet med å kvalitetssikre utdanningsvirksomheten er blitt godt forankret i 
fagmiljøene og at fakultetene koordinerer arbeidet godt. Forbedringsspiralen vises ved at fakultetene 
tar fatt i det de selv har påpekt, kvitterer ut det de har gjennomført og vurderer nye tiltak med 
bakgrunn i de nyeste evalueringene som er gjennomført. Det er godt å se at fakultetene i større grad 
nå peker ut tiltak som de selv tar hånd om, og at det blir mer overordnete tiltak som må legges 
sentralt. Det viktigste tiltaket kommende år blir å implementere kvalifikasjonsrammeverket til å gi et 
godt grunnlag for å utforme læringsmål som er med på å synliggjøre NTNUs utdanningsportefølje 
som et attraktivt utdanningstilbud, i tråd med NTNUs strategi. 

Rektor vil imidlertid be om at neste års meldinger blir enda tydeligere på å vise sammenhengen mel-
lom tiltak – vurdering – videreføring gjennom nye tiltak. Det er nødvendig for å få til den gode og 
kontinuerlige utviklingen av studieprogramporteføljen og utdanningsvirksomheten, med den kvalitet-
en NTNU skal ha. 

Sentrale tiltak  
For det kommende året vil Rektor prioritere følgende sentrale tiltak: 
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• Inntakskvalitet: Vurdere om det bør brukes alternative mål på inntakskvalitet enn vi har i 
dag, som i hovedsak er primærsøkere per studieplass. Videreutvikle og bedre rutinene for 
søkeroversikter til de internasjonale masterprogrammene. 

• Undervisningskvalitet: Arrangere felles veiledningsseminar for veiledere på masterprogram 
og ph.d.-program. Gi bedre bakgrunn for studentene til å delta i referansegrupper  

• Programkvalitet: Starte prosessen med å implementere kvalifikasjonsrammeverket. Videre-
utvikle KVASS. 

• Resultatkvalitet og samfunnsrelevans: Beskrive læringsmål og læringsutbytte ut fra kvalifika-
sjonsrammeverket. Gjennomføre frafallsundersøkelser lokalt og delta nasjonalt. 

• Rammekvalitet: Fortsette utbedring av undervisningsrom og -utstyr. Vurdere arealutbygging. 
Bedre systemet for å bestille undervisningsrom. 

• Styringskvalitet: Avklare forholdet studieprogramråd – instituttledelse. 

Rektor vil minne om at fakultetene fortsatt må være aktive i å sette i verk de tiltakene de selv har pekt 
på og som de selv kan gjennomføre, uten at det nødvendigvis er gjort synlig i denne meldingen. I det 
videre arbeidet med å sikre kvaliteten på NTNUs utdanningstilbud vil ledelsen legge sterk vekt på å få 
fram at det henger sammen med utvikling av studieprogramporteføljen og innføring av kvalifikasjons-
rammeverket. Det skal være et kontinuerlig arbeid med utvikling av studieprogramportefølje og kvali-
tetssikring, der begge understøtter hverandre. 
 
Videreutvikling av kvalitetssikringsarbeidet 
Dekanmøtet har pekt på at aspektet om sammenhengen mellom forskning og undervisning ikke er 
behandlet i meldingene fra fakultetene. Rektor ser at det ikke er blitt gitt som oppdrag til fakultetene i 
kvalitetssikringsarbeidet, men at det er i tråd med de signalene NOKUT har gitt i sine nye retnings-
linjer. Rektor vil derfor legge vekt på at dette kommer tydelig fram når fakultetet skal vurdere sin 
undervisningsaktivitet for 2009. Det er sterkt knyttet til universitetets samfunnsoppdrag, og en viktig 
del av samfunnsrelevansen i den utdanningen NTNU gir.  

Fakultetene har en stor utfordring i å lage systemer for å kunne håndtere avvik og vurdere risikoen. 
Det er ikke entydig gitt hvordan en skal løse dette problemet. Vi ser at de systemene vi har i dag, ikke 
fanger opp alle avvikene. Rektor konstaterer imidlertid at fakultetene i sitt arbeid med å kvalitetssikre 
utdanningen, er villig til å dele kunnskap med hverandre og å gi sine erfaringer til de andre. Det er et 
godt grunnlag for å finne de gode løsningene og utarbeide de systemene vi trenger. 

Rektor konstaterer at fakultetenes arbeid med kvalitetssikring av utdanningen blir stadig tettere koplet 
sammen med utvikling av studieprogramporteføljen. Det er i realiteten to sider av samme sak, der 
sikringsarbeidet gir grunnlag for å utvikle stadig bedre utdanningstilbud. Det store arbeidet de nær-
meste årene for å gjøre denne sammenhengen enda tettere, blir arbeidet med å implementere kvali-
fikasjonsrammeverket gjennom å utvikle læringsmål, og se det i sammenheng med læringsutbyttet. 
Dette arbeidet starter for fullt i høstsemesteret 2009.  

Vedlegg:  
1. Handlingsplan for kvalitetssikring, sentralt nivå – oppfølging av Rektors årsrapport for 2007, ajourført 26.05.09 
2. Melding om arbeidet med kvalitetssikring av utdanningen 2008, brev til fakultetene datert 23.01.09 
3. Oppsummering av fakultetenes meldinger for 2008, relatert til de enkelte målepunktene, datert 15.05.09 


