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Tilråding:
1. NTNUs styre konstaterer at meldingen gir et godt bilde av utdanningsaktiviteten ved NTNU i
2008. Styret tar Rektors årsrapport om utdanningskvaliteten ved NTNU i 2008 til etterretning, og
ber Rektor utarbeide en handlingsplan for de tiltakene som er listet opp i rapporten. Handlingsplanen skal ha sammenheng med og være knyttet til budsjettprosessen.
2. NTNUs styre ber Rektor om å videreutvikle kvalitetssikringsprosessen i tråd med de vurderingene
Rektor har gitt i årsmeldingen.

Arbeidet med denne meldingen er en videreføring av fjorårets melding/rapport. Den følger fremdeles
kalenderåret. Opplegget har vært som i fjor, men ved at oppdraget er blitt gjort tydeligere. Fakultetene hadde frist til 1. mai med å sende sine meldinger til Rektor, utkast til melding er blitt behandlet i
Utdanningsutvalget og i Dekanmøtet – som har gitt sine kommentarer og innspill i prosessen.
Rektor konstaterer at fakultetenes arbeid med å kvalitetssikre utdanningen er kommet i godt gjenge.
Årets melding viser et langt steg framover i å få forankret denne virksomheten i fagmiljøene, og at
hensikten med det og resultatene er blitt tydeligere. Meldingene fra fakultetene gir et detaljert bilde
av en stor aktivitet, og viser at prosessen er viktig. Meldingene viser at det er et godt samspill mellom
fakultetsledelsen og fagmiljøene.
Behandlingen av meldingen i Utdanningsutvalget og Dekanmøtet viser at det er engasjement og vilje
til å utvikle disse prosessene videre i en positiv retning. Sammenhengen mellom kvalitetssikring og
utvikling av studieprogramporteføljen er blitt tettere. Rektor vil skyve på denne utviklingen og gjøre
den enda tydeligere når fakultetene skal sette i gang dette arbeidet neste år.

Vedlegg: Rektors årsmelding om utdanningskvaliteten ved NTNU 2008 m/ vedlegg (1, 2, 3, 4)
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