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N O T A T 
 

Til: Styret 

Fra: Rektor 

Om: Melding om kvaliteten på utdanningsvirksomheten ved NTNU i 2011 

 

 

 

Tilråding: 

 

Styret tar meldingen om kvaliteten på utdanningsvirksomheten for 2011 til etterretning. 

 

 

 
Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) fastslår i § 1-6 at hver institusjon i høyere 

utdanning skal ha et internt system for å sikre kvaliteten – og at det skal være tilfredsstillende. Likeså står det 

uttrykkelig at studentene skal bidra i prosessen.  

Det dokumentet som NTNUs styre nå får, er Rektors melding til Styret om arbeidet med å utvikle kvaliteten på 

utdanningsvirksomheten ved NTNU i 2011, gjennom å være en tilstandsrapport, en vurdering av tilstanden og 

en beskrivelse av aktuelle tiltak. Den er basert på meldingene fra fakultetene, de to forvaltningsutvalgene og 

Læringsmiljøutvalget – og de aktuelle tiltakene og prosessene som har vært gjennomført på sentralt nivå. 

Fakultetenes meldinger med et sammendrag av dem og meldingene fra Forvaltningsutvalget for sivilingeniør-

utdanning (FUS), Forvaltningsutvalget for lektorutdanning (FUL) og Læringsmiljøutvalget (LMU) er vedlagt 

NTNUs kvalitetsmelding. 

I oppfølgingsarbeidet blir Utdanningsutvalget en sentral partner – i egenskap av å være Rektors rådgivende 

organ i saker som angår utdanningsvirksomheten, og med direkte kontakt til de utdanningsansvarlige lederne 

på fakultetene.  

NTNU har i nært samarbeid med fakultetene og Utdanningsutvalget siste to år revidert NTNUs system for å 

kvalitetssikre NTNU utdanningsvirksomhet, ut fra erfaringene som er gjort siden 2005. Denne saken blir også 

lagt fram for styret i dagens møte.. 

Rektor har valgt å la kvalitetsmeldinga for 2011 i store trekk følge samme mal som tidligere år, primært fordi 

det reviderte systemet ikke er ferdig, men også fordi det gir et mer sammenhengende grunnlag for NOKUT når 

de i løpet av høstsemesteret i år med sitt andre NTNU-besøk skal evaluere hvordan vårt sikringssystem 

fungerer og har fungert over tid. 

 

Vedlegg:  Kvalitetsmelding for utdanningsvirksomheten ved NTNU i 2011 
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