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Tilråding:  

 

1. Styret vedtar «NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning» (vedlegg 1) 

2. Rektor gis fullmakt til å gjøre nødvendige justeringer i dette systemet 

 

 

Bakgrunn 

Rektor viser til styresak den 12. juni 2013 «Status for oppfølging av NOKUT-vedtak» (S-sak 37/13) 

og muntlig orientering i Styret den 28. august 2013 (O-sak 11/13).   

 

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) evaluerer system for kvalitetssikring av 

utdanningen ved institusjoner som gir høyere utdanning. Hver institusjon skal få sitt system evaluert 

minst hvert sjette år. NTNU system ble evaluert høsten 2012 og NOKUTs styre vedtok den 25. april 

2013 at «System for kvalitetssikring av utdanningen ved NTNU har vesentlige mangler.»  NTNU ble 

gitt en frist på seks måneder til å videreutvikle systemet og vår aktive bruk av det, gjerne i henhold til 

komiteens anbefalinger, samt å sende NOKUT dokumentasjon om endringene. NTNU skal derfor 

innen 25. oktober sende inn dokumentasjon til NOKUT, som da vil iverksette ny evaluering. 

 

«NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning» har blitt videreutviklet av rektor gjennom en 

prosess forankret i lederlinja. Fakultetene og studentdemokratiet på NTNU har vært tett involvert i 

arbeidet. Dekanene og prodekanene for forskning og utdanning har bidratt i prinsipielle avklaringer 

og nødvendige diskusjoner, for å sikre at systemet vil fungere på hvert enkelt fakultet.  Innholdet i 

«NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning» og forberedelser til implementering har siden 

mottak av NOKUTs rapport vært tema i ledermøter, råd og utvalg på fakultetene og sentralt.  

 

Hovedendringer i «NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning»  

Det videreutviklede kvalitetssikringssystemet ivaretar de fem utviklingsområdene NOKUT anbefalte 

i sin rapport: 

1. Systembeskrivelsen er utviklet slik at den tydeligere beskriver roller, ansvar og krav til 

kvalitetssikring av utdanning på NTNU  

2. Det er utviklet tydeligere krav til systematisk kvalitetssikring på emnenivå, med 

studentevaluering og bruk av referansegrupper  
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3. Det er utviklet tydeligere krav til hyppighet og omfang av systematisk kvalitetssikring av 

studieprogram 

4. Systematikk i rapportering og oppfølging er tydeligere beskrevet for alle roller i systemet. Slik 

får alle nivå nødvendig informasjon for sitt arbeid med utvikling av utdanningskvaliteten. 

Rektors kvalitetsmelding til styret er også videreutviklet, blant annet med mer vekt på analyse 

og vurdering. 

5. Studentenes rolle og tilbakemeldingsmuligheter er tydeligere beskrevet i systemet, og vil blant 

annet synliggjøres på nett.  

 

Status og plan for implementering  

«NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning» og forberedelser til implementering av systemet 

har i år vært tema i ledermøter, råd og utvalg på fakultetene og sentralt, blant annet Dekanmøter, 
Utdanningsutvalg, Forskningsutvalg, Fakultetsforum og i Prorektor for utdanning sine dialogmøter 

med fakultetenes ledelse.  

 

Rektor har gitt tydelige forventninger til dekanene om deres ansvar for implementering av NTNUs 
system for kvalitetssikring av utdanning. For å sikre nødvendige ledelsesmessige grep har Rektor bedt 

fakultetene utarbeide implementeringsplaner som sørger for at systemet implementeres i hele 

organisasjonen. Det vil si at alle roller som er beskrevet i kvalitetssikringssystemet skal kjenne 

systemet i sin helhet og etterleve kravene til sin rolle i praksis. 

 

Rektor har inkludert kvalitetssikring i NTNUs lederutviklingsprogram som startet høsten 2013. 
Videre vil Prorektors dialogmøter med fakultetene i desember hvor også institutt- og 

studieprogramledere deltar, i sin helhet være viet implementering og aktiv bruk av NTNUs reviderte 

system for kvalitetssikring av utdanning. 

 
 

 

 

Vedlegg: 

- Vedlegg 1: NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning  

- Vedlegg 2: Vedlegg til NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning 
1
  

                                                 
1
 Styret skal ikke vedta vedlegg 2, det er lagt ved til Styrets orientering. Dokumentene i vedlegg 2 er 

bakgrunnsdokumentasjon og hjelpemidler til «NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning», og vil kunne endres 

og vedtas iht. hvem som har myndighet til det.  
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