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A. Prinsipper for kvalitetsutvikling ved NTNU  
I kvalitetssystemet for NTNU, som NTNUs styre har vedtatt, ligger prinsippene for hva som 
skal inngå i kvalitetssikringen av studiene ved NTNU: 

1. Kvalitetssystemet skal være forankret i de strategiske målsettingene. 
2. Kvalitetssikringssystemet skal være rettet mot forbedring, ikke kontroll. 
3. Kvalitetssikringssystemet skal sikte mot følgende forhold: 

- Bedre undervisningskvalitet i enkeltemner  
- Sikre god struktur og konsistens mellom forventet læringsutbytte av emnene som 

inngår enten som obligatoriske eller som anbefalte valgemner i en overgripende 
studieenhet (studieprogram, fordypning, årsstudium), og læringsmålene for den 
overgripende studieenheten. 

- Gi grunnlag for rutinemessig selvevaluering av en overgripende studieenhet i lys av 
etterprøvbare læringsmål for studieenheten.  

4. Kvalitetssikringssystemet skal være en integrert del av den ordinære virksomheten og 
skal ikke ha preg av unødvendig byråkrati. 

5. Kvalitetssikring er et lederansvar og kvalitetssikringssystemet skal være godt forankret i 
ledelsen på fakultetsnivå og enhetsnivå. 

6. Kvalitetssikringssystemet skal sikre studentenes medvirkning i forhold som er viktige 
for studie- og undervisningskvalitet. 

 

B. Målepunkter for kvalitet ved NTNU, fakultetenes rapporteringer  
- Inntakskvalitet  

De tradisjonelle profesjonsstudiene ved NTNU (medisin, psykologi, teknologi, arkitektur, 
kunstutdanninger, 5-årig lærerutdanning) har gjennomgående hatt god søkning i 2006. Det er 
til dels store variasjoner på de aktuelle studieprogrammene, men gjennomsnittet er godt over 
2 primærsøkere per studieplass. I de allmennvitenskapelige studiene var søkningen både til 
bachelorprogram og masterprogram dårligere enn forventet. Det er en viss bekymring for inn-
takskvaliteten på en del bachelorprogram i realfag.  

I 2006 ble de første uteksaminert som kunne fullføre en bachelorgrad på normert tid helt etter 
opplegget og intensjonene i Kvalitetsreformen. Det ser ut til at færre enn antatt ønsker å søke 
over til masterprogram. SVT innførte som en sikring av kvaliteten en karaktergrense på C for 
opptak til de 2-årige masterprogrammene. Likeså hadde HF adgangsbegrensning på sine 
program. Hovedbildet er at ikke alle avsatte plasser på de 2-årige masterprogrammene ble fylt 
opp, verken på SVT, HF eller NT. IME rapporterer ikke noe på dette punktet. SVT melder at 
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de på lengre sikt regner med å få bedre kvalifiserte og mer motiverte masterstudenter, som 
også bør føre til bedre gjennomføringsandel. 

- Undervisningskvalitet  

Fakultetene har hatt en mer omfattende emneevaluering i 2006 enn tidligere. Den vanligste 
metoden er å bruke referansegrupper. Bruken av referansegruppe varierer, ved at emner med 
få studenter kan bli evaluert gjennom direkte samtaler mellom studentene og faglærer, gjen-
nom spørreskjema eller i form av e-postgrupper. En del fakultet melder at de har problemer 
med å få studentene til å engasjere seg som medlemmer i referansegruppene. Fakultetene 
ønsker at instituttene skal øke bruken av referansegrupper. Et fakultet nevner at det ser ut til å 
være en tendens til at de emnene som ikke bruker referansegruppe, er de som burde ha brukt 
det. 

I slutten av vårsemesteret 2006 undersøkte firmaet sentio NTNU-studentenes oppfatning av 
om studiene svarer til deres faglige forventninger og ønsker. Undersøkelsen var gjort på 
oppdrag fra Studenttinget og NTNUs ledelse. Rapporten konkluderer med at studentene er 
meget tilfreds med det faglige nivået på utdanningen, at utdanningen er anvendbar og at de 
lærer kritisk refleksjon og selvstendighet. Men de er mindre fornøyd med hvordan kunnskap-
en blir formidlet. Omfanget av tverrfaglighet i studiene ser også ut til å være mindre enn en 
skulle forvente. 

- Programkvalitet  

Noen studieprogram har blitt evaluert i 2006. I mer overordnete retningslinjer er det forutsatt 
at hvert studieprogram skal evalueres med 5-7 års mellomrom. I teknologistudiet er det plan-
lagt en felles programevaluering kommende år, med både selvevaluering og ekstern, inter-
nasjonal evaluering. Ved HF er særlig strukturen i 1. semester på bachelorprogrammene blitt 
evaluert. SVT har i 2006 lagt til rette for å få til en mer omfattende evaluering av program-
mene. Ved noen fakultet har programrådene kontinuerlig fulgt opp og løpende satt i verk til-
tak for å bedre kvaliteten på programmene gjennom året.  

- Resultatkvalitet  

Det er stor variasjon i gjennomføringsandelen på studieprogrammene, den varierer ifølge 
fakultetenes egne målinger fra 100 % til 72 %. Frafallet er større enn ønsket, det er særlig i 
bachelorprogrammene det er stort. Enkelte fakultet har stort frafall fra oppmeldt til møtt på 
eksamen. Strykprosenten varierer, den har gått noe opp på enkelte fakultet. Bruk av karakter-
skalaen ser ut til å gå i retning av forventet fordeling, det er satt i verk tiltak på fagområder det 
kan tyde på at karakterresultatene gir et urealistisk bilde av den faktiske situasjonen, med 
overvekt på A/B-sida av skalaen. Samfunnsrelevans er vurdert i mindre grad. De fakultetene 
som rapporterer om det, mener det mangler gode nok redskaper og undersøkelser for å kunne 
måle det. 

- Rammekvalitet  

To forhold som virker direkte inn på undervisningskvaliteten, er særlig fokusert i fakultetenes 
rapporter: finansieringen av undervisningen ut fra IFM og romforhold/teknisk utstyr til under-
visningen. Det meldes særlig fra fagmiljøene på Dragvoll at det er for lite areal til undervis-
ning, og at det undervisningstekniske utstyret har mangler eller har for dårlig kvalitet til å 
oppfylle Kvalitetsreformens intensjoner. Ikke alle fakultet har like god erfaring med bruken 
av læringsassistenter. 
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- Styringskvalitet  

Få fakultet har rapportert på dette punktet. Noen rapporterer at de har tatt tak for å systemati-
sere arbeidet med kvalitetssikring, ved å etablere tydelige årshjul og etablere rutiner både for 
beslutning, fordeling av ansvar og oppfølging. Det kan fra andre fakultets rapporter virke som 
om samhandlingen i kvalitetssikringsarbeidet mellom institutt til fakultet ikke er god nok, bl a 
ved at det ikke er opprettet programledelse for alle studieprogrammene. 

- Rektors kommentar til fakultetenes målepunkt 

Rektor konstaterer at det er mange tilbakemeldinger fra fakultetene som viser at arbeidet med 
å sikre kvaliteten på undervisningsvirksomheten er grundig og blir tatt på alvor. Flere av 
fakultetene melder at de er fornøyd og at resultatene tyder på at virksomheten er i tråd med de 
målene som er satt. Rapportene fra fakultetene kan umiddelbart gi inntrykk av å beskrive en 
del problemer, men Rektor oppfatter rapportene slik at fakultetene ønsker å sette fokus på for-
hold som kan forbedres. En del forhold som ble påpekt i fjor, er tatt fatt i, som å forbedre en 
del av det undervisningstekniske utstyret. En del andre tiltak er startet opp nasjonalt, som det 
å få utarbeidet et kvalifikasjonsrammeverk, som vil gi bedre grunnlag for å beskrive studie-
programmenes læringsmål. Likeså har Universitets- og høgskolerådet tatt initiativ til å få en 
bedre nasjonal samkjøring av hvordan karakterskalaen A-F skal forstås og brukes. Rapportene 
peker på forhold som viser at det er grunnlag for ytterligere forbedringstiltak. 

Det er derfor viktig at NTNU nå har etablert en årlig gjennomgang av de faktiske forholdene 
slik fagmiljøene opplever dem. Det har laget en kanal for å få fram beskrivelser som viser 
hvor NTNU kan ta grep for å bedre kvaliteten på undervisningsvirksomheten – slik at den blir 
i tråd med NTNUs egen strategi, der den gir gode nok retningslinjer å måles mot. 

I videreføringen av forbedringsarbeidet blir det derfor nødvendig å klargjøre hvilke tiltak 
fakultetene selv kan gjennomføre, og hva som er avhengig av forhold den sentrale ledelsen 
har ansvaret for. Videreføringen må avspeile at NTNUs fagmiljøer er forskjellige, både i inn-
hold og utdanningsstruktur, slik at det ikke alltid vil være riktig å gjennomføre de samme for-
bedringstiltakene for alle fakultetene.  

C. Fakultetenes vurderinger av egen tilstand 
Vurderingene varierer og er preget av de resultatene fakultetene ser av egen utdanningsvirk-
somhet. Igjen ser hovedskillet ut til å gå mellom profesjonsstudiene og de allmennvitenskape-
lige studiene. De fakultetene som har refleksjoner om studieprogrammene knyttet til profe-
sjonsstudiene, mener at de har et innhold og en gjennomføring som langt på vei oppfyller 
kravene til god utdanningskvalitet. De vurderer tiltak som stort sett er enkle justeringer. Det 
systemet de bruker for å kvalitetssikre undervisningen, er tilfredsstillende. 

Det historisk-filosofiske fakultet og Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, som 
omfatter de fleste allmennvitenskapelige studiene, vurderer situasjonen slik at de så langt ikke 
har fått etablert undervisningsopplegg som klarer å imøtekomme alle intensjonene i Kvalitets-
reformen. De rapporterer at det ikke skyldes viljen til å gjennomføre det, men i all hovedsak 
den økonomiske situasjonen, siden undervisningsopplegg av den typen krever større arbeids-
innsats og bruk av undervisningsassistenter. Det er særlig knyttet til utformingen av studiepro-
gram på bachelornivå, der både innholdet og strukturen som nå har vært brukt i tre år, ser ut 
til å ha ført til dårligere undervisningskvalitet.  

Fakultet for naturvitenskap og teknologi vurderer det slik at bachelorprogram i realfag har fått 
en dårligere status sammenliknet med masterprogram i tilsvarende fagområder i teknologi-
studiet. Det historisk-filosofiske fakultet mener emnemodulen på 7,5 studiepoeng har gitt en 
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fragmentering av fagsammenhengen og mer fokus på eksamenspugging, til tross for at antall 
innleveringer av arbeider har økt. Strykprosenten er høy, og kan ha sammenheng med at eks-
amensformene ennå ikke er tilpasset endringene i undervisningsformene. Dette er blitt særlig 
tydelig i bachelorprogrammene under humaniora. SVT konstaterer at frafallet på de sam-
funnsvitenskapelige bachelorprogrammene er stort, men de har ikke godt nok analyseredskap 
til å avdekke hva det skyldes. Samtidig ser fakultetet at produksjonen av studiepoeng ikke har 
gått ned, som bygger opp under konstateringen av at færre studenter knytter seg til fastlagte 
studieprogram som avsluttes med bachelorgraden.  

Bruk av pedagogisk koordinator mellom faglig nære studieprogram, ikke gir ønskete koordi-
neringseffekten og sambruk av emner. Bruken er for arbeidskrevende og gir derfor ikke det 
nødvendige fellesskapet. Dersom den i stedet kan brukes mer bevisst til selve arbeidet med 
kvalitetssikringen, kan den antakelig få en riktigere funksjon. 

For å sikre god studiekvalitet må det utvikles læringsmål som kan etterprøves. Det gir kobling 
mot samfunnsrelevans, som er en viktig for å få de gode studentene. 

På de 2-årige masterprogrammene er frafallet blitt mindre. Men fakultetene rapporterer at tida 
som brukes på masteroppgaven fremdeles ser ut til å være en flaskehals som hindrer gjennom-
føring på normert tid. 

- Rektors kommentar til fakultetenes vurderinger 

Det er blitt tydelig at kvalitetsreformens intensjoner ikke like lett har latt seg implementere i 
humaniora og samfunnsvitenskap som i realfagene og profesjonsstudiene. Der var de langt på 
vei på plass allerede før reformen startet. Rektor vil i forbindelse med videreutvikling av 
studieprogramporteføljen se om de aktuelle fakultetene bør vurdere omfanget av, innholdet i 
og strukturen på bachelorprogrammene, og at disse programmene får spesiell fokus i kvali-
tetssikringsarbeidet framover. 

Rektor ser at tydeligere læringsmål er en viktig del av arbeidet med å sikre særlig samfunns-
relevansen av NTNUs utdanningsvirksomhet. Skal vi kunne måle kvaliteten i forhold til hva 
samfunnet etterspør, må vi få gode læringsmål. NTNUs videre arbeid med det må koordineres 
med det departementets arbeid om å utvikle nasjonale rammeverk for kvalifikasjoner. 

Rektor vil i andre sammenhenger bringe inn synspunktet på hvordan IFM kan bli et tjenlig 
redskap for alle typer studier ved NTNU. Selve bruken av IFM har imidlertid ikke noe med 
utvikling av kvalitetssikringen av undervisningen ved NTNU å gjøre, men Rektor konstaterer 
at noen fakultet mener modellen ser ut til å legge føringer som gir uheldige virkninger på 
undervisningskvaliteten. 

D. Fakultetenes forslag til kvalitetsfremmende tiltak  
Følgende tiltak er luftet i flere av fakultetenes rapporter: 

- Utvikle forståelse av hva som ligger i en fagspesifikk bruk av karakterskalaen. 
- Sensurordningen, særlig bruk av ekstern sensor og få klarere beskrevet funksjonen 

som tilsynssensor skal ha. 
- Tiltak for å forbedre gjennomstrømming og minske frafall, gjelder særlig i bachelor-

programmene. 
- Videreutvikle IFM som tjenlig redskap for alle typer studier ved NTNU, slik at det er 

kvaliteten som blir vektlagt. 
- Få profesjonalisert bruken av referansegruppene. 
- Få mer fokus på studenttilfredshet, kandidatundersøkelser, arbeidsmarkedsanalyser. 
- Gi bedre muligheter for å gjøre studieprogrammenes samfunnsrelevans synlig. 
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- Få bedre sammenheng i kvalitetssikringsarbeidet i kjeden faglærer – institutt – 
studieprogramråd – fakultet – Rektor 

- Sørge for bedre undervisningsteknisk utstyr.  

- Rektors kommentar til fakultetenes forslag 

Fakultetene har rapportert lange lister over tiltak som bør settes i verk, de fleste er høyst rele-
vante for å sikre god kvalitet på undervisningen. Mange forslag gjelder fakultetsinterne tiltak, 
og det er opp til hvert enkelt fakultet å ta ansvaret for å sette i verk det de selv har ansvar for 
og styring på. Rektor vil derfor be hvert fakultet gå nøye gjennom egne lister og de andre 
fakultetenes lister for å sette i verk de tiltakene de selv kan utføre innenfor egne rammer.  

Rektor vil understreke at kvaliteten viser seg gjennom det arbeidet den enkelte faglærer gjør, 
og at kvalitetssikringen av undervisningen primært skal støtte opp under den virksomheten. 
Kvalitetssikring er en integrert og naturlig del av undervisningen, og skal ikke utføres slik at 
den blir oppfattet som unødig byråkrati som utføres for prosessens egen del. Det betyr at 
kvalitetssikringsarbeidet må ha god forankring i ledelsen på hvert enkelt nivå og utføres slik 
at den ikke blir oppfattet som kontroll, men derimot som en støtte til faglig og pedagogisk 
videreutvikling av hver enkelt faglærer som har behov for det. 

E. Rektors forslag til tiltak 
Rapportene viser at arbeidet på fakultetene stort sett er godt forankret i ledelsen, men at det av 
og til ser ut til å skorte på at hele kjeden fra faglærer til fakultetsledelsen er sammenhengende 
og god nok. Fakultetene må derfor vurdere kjeden og sikre at styringskvaliteten er gjennom-
gående, og at alle ledelsesledd er aktive i prosessen. Et av de viktigste resultatene av arbeidet 
med å rapportere aktivitetene omkring kvalitetssikring, er at alle involverte parter blir bevisst 
på hva som ligger i god utdanningskvalitet. Derfor ber Rektor også om at referansegrupper 
vanligvis blir brukt som grunnlag, og at alternative ordninger blir brukt bare unntaksvis. 
Grunnen er at det vil sikre studentene aktiv medvirkning i arbeidet. Studenttinget og de fakul-
tetstillitsvalgte har laget forslag til forbedringer av hvordan studentene kan medvirke i proses-
sen. Forslagene er bl a fremmet gjennom AltUnd. Rektor vil i løpet av høstsemesteret sørge 
for å sette i verk tiltak som følger opp dette. 

For å få en tilsvarende god sammenheng i rapporteringen fra fakultet til NTNUs styre, vil 
Rektor sette i gang et arbeid for å få implementert en felles forståelse av hva som ligger i god 
utdanningskvalitet, gjennom å knytte det til et sett av relevante målepunkter som alle fakul-
tetene skal referere i forhold til. Med det skal NTNU gi et realistisk bilde av hva som er god 
utdanningskvalitet. I løpet av høstsemesteret skal beskrivelsen av målepunktene være slik at 
de kan bli brukt i fakultetenes rapport for 2007. Med det ønsker Rektor å sikre en bedre 
stabilitet i rapportene fra år til år, slik at det skal bli tydeligere hva som faktisk ligger i for-
bedringsarbeidet, og at det skal være mulig å se utviklingen fra ett år til neste. I det ligger 
også at Rektor vil gi en tydeligere bestilling på innholdet i rapporten for 2007. 

Rektor ser at KVASS i stor grad blir brukt som grunnlag og hjelpemiddel, og at den gir 
grunnlag for en enhetlig rapprotering. Men Rektor konstaterer at noen fagmiljø mener den har 
en høy brukerterskel. Rektor vil derfor støtte at KVASS videreutvikles som det sentrale 
hjelpemidlet det skal være i kvalitetssikringsarbeidet ved NTNU, med særlig fokus på å gjøre 
bruken av det lett tilgjengelig for brukerne.  

Flere fakultet etterlyser måter å måle samfunnsrelevans. Rektor vil sette i verk tiltak som er 
med på å bedre kvaliteten på bachelorprogrammene, slik at de framstår som mer attraktive og 
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med en tydeligere samfunnsrelevans. I det ligger også å vurdere om overgangen til og sam-
menhengen med de 2-årige masterprogrammene kan bedres. Tiltakene vil bli drøftet med de 
fakultetene som har markert dette som et problem, med utgangspunkt i tiltak de har foreslått i 
sine rapporter. Det er kjent at masterprogrammene i teknologistudiet (sivilingeniør) skal ha 
sin egen evaluering i løpet av kommende år, og Rektor vil derfor avvente resultatet av den før 
det blir foreslått eventuelle tiltak for dem. 

Bedringen av kvaliteten på det undervisningstekniske utstyret vil bli fulgt opp og ført videre 
med utgangspunkt i det som ble gjennomført i fjor. Det resterende behovet blir gjennomgått, 
og det blir utarbeidet en plan for å få tilfredsstillende kvalitet på utstyr og organisering av 
undervisningsrom. 

I regi av Utdanningsutvalget blir NTNUs implementering av Kvalitetsreformen evaluert i 
løpet av høstsemesteret 2007. Den kommer særlig til å ha fokus på måter å følge opp student-
ene på og bruken av forskjellige eksamensformer. Når den blir lagt fram, vil Rektor vurdere 
på hvilken måte den kan brukes for å sette i verk tiltak som kan bedre utdanningskvaliteten. 

 

 
 
Vedlegg:  
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- Kvalitetssikring av utdanning – årsrapport 2006 IVT-fakultetet, datert 15.02.07 
- Kvalitetssikring av utdanning – rapport fra Fakultet for arkitektur og bildekunst, datert 

22.03.07 
- Rapport om kvalitetsarbeidet ved Det historisk-filosofiske fakultet, datert 28.03.07 
- Kvalitetssikring av utdanning 2006 – rapport fra SVT-fakultetet, datert 26.03.07 
- Årsrapport om kvalitetssikring av undervisning og læring 2006 – Det medisinske fakultet, 

datert 22.03.07 
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