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1.  Politikk for studieveiledning. Forankring og innspill (UU 08/2016)    
 
Jenny Bremer innledet til saken. Innledningen er vedlagt. 
 
Noen moment som Utdanningsutvalgets medlemmer løftet fram:  
Brukerne bør få anledning til å evaluere tilbudene  
Det bør være enkelt å komme med tilbakemeldinger  
Det bør være enkelt å finne veileder 
Det skal være et tydelig skille mellom faglig veiledning og generell veiledning  
At det er ulike typer veiledning bør komme tydeligere fram. 
Det er ikke selvklart for studentene hva veiledning er.  Det kan tydeliggjøres med 
eksempler. 
Nettside om veiledning er et fornuftig tiltak 
Alle tilbud om veiledning forvirrer studentene 
Viktig at merverdien av veiledning løftes fram 
Organisatoriske konsekvenser: Hvilken type veiledning bør være på nivå 1,2 og 3 i 
organisasjonen? 
I Ålesund og Gjøvik er veiledningen sentralisert 
Veiledningen bør være så nært studentene som mulig, veiledere skal kunne sende 
studentene videre dersom det er behov for spesialkompetanse  
På hvilket tidspunkt i studieløpet trenger studentene hvilken type veiledning; 
veiledning til rett til kan f. eks. hindre uønsket frafall 
2G er bra (2G: Det skal etableres en praksis som sikrer at kunnskap og erfaring fra 
studieveiledningen benyttes til strategisk utvikling av utdanningen og 
læringsmiljøet.) 
2B og 2C omhandler veiledernes kompetanse. Dette er viktige punkt (2B: 
Studieveilederen skal kunne delta på kompetansehevende kurs innenfor 
veiledningsfaget 2C: Studieveilederen skal gis mulighet til å delta i 
veiledningsfaglig nettverk i organisasjonen) 
Studentombudet kunne hatt en rolle i veiledningen 
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Innspillene fra dagens møte vil bli innarbeidet i et revidert utkast som legges fram 
for Utdanningsutvalget.  
 

2.  Gjedremutvalgets rapport og høringsprosessen ved NTNU (UU 09/2016)  
 
Gunnar Bendheim presenterte hovedmomentene fra rapporten og momenter til 
NTNUs høringsuttalelse samt innspill og spørsmål til Utdanningsutvalget. 
Bendheims presentasjon er vedlagt.  
 
Institusjonenes autonomi, etatstyring og behov for samordning i ytre etater var 
blant temaene som ble drøftet. 
 
Gruppa skal jobbe videre i ett møte før NTNUs høringsuttalelse ferdigstilles.  
 

 

3.  Kort løypemelding fra SFU-prosessen (sentre for fremragende utdanning) (UU 
10/2016) 
 
Kirsti Rye Ramberg redegjorde for SFU-prosessen ved NTNU, potensielle SFU-
kandidater som vi hadde kjennskap til per 26.02 og prinsippene som lå til grunn 
for prorektors forslag til medlemmer til komite som skal innstille kandidater 
overfor rektor. Det ble også lagt fram forslag til komitemedlemmer.   
 
Rambergs presentasjon er vedlagt. 
 
Utdanningsutvalget kom med forslag til å utvide komiteen med flere 
medlemmer. Forslagene vil bli vurdert av prorektor. 
 

 

4. Innspill til stortingsmelding om kvalitet i utdanningene (UU 11/2016) 
 
NTNU er invitert til å gi innspill til den kommende stortingsmeldingen om kvalitet i 
utdanningen. Marit Skimmeli presenterte rammer og prosess for innspillene samt 
Isaksens fem faktorer som kjennetegner god utdanningskvalitet. 
 
NTNUs innspill vil være tema for to saker i styret; i april og i juni 
 
Skimmelis presentasjon er vedlagt.  
 
Utdanningsutvalget kom blant annet med disse innspillene: 
 
Det er utfordrende å gi innspill til en melding om utdanningskvalitet når vi 
mangler en omforent forståelse av hva kvalitet i utdanning er.  
Vi bør drøfte hvordan vi kan skape læringsmiljø som fremmer læring innenfor 
rammen av studieprogram.  
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Aktive studenter som integreres i det akademiske fellesskapet blant annet 
gjennom varierte læringsformer, bidrar til utdanningskvalitet. 
Det er motiverende for studentene å vite hva de skal bruke utdanningen sin til.  
Faglærere er ansatt fordi de kan faget sitt, men de mangler ofte pedagogisk 
kompetanse ut over basis. Pedagogiske kompetanseheving og 
meritteringsordninger vil fremme utdanningskvalitet og bidra til at 
undervisningsinnsats vurderes mer på linje med forskningsinnsats.  
Det er viktig å understreke styrets ansvar for utdanningskvaliteten. 
Det er positivt med henvisning til humaniorameldingen.  
 
Vi tar med oss disse synspunktene inn i det første innspill til styret i april. Vi 
kommer tilbake til saken før den skal til styret i juni. 
 

5. NTNUs kvalitetssystem og kvalitetsmeldingene for utdanning 2014 – 15 (UU 
12/2016) 
 
Marit Skimmeli presenterte planene for utdanningsdialogmøtene i april. Det vil 
være to hovedtema:  
1. Kvalitetsmelding og kvalitetssystem: Oppfølging av styremøte 9. mars.  
2. Porteføljeutvikling: Forberedelse til styremøte 16. juni.  
Prorektors forslag til konkrete undertema som fakultetene skal forberede til 
utdanningsdialogmøtene, fikk tilslutning. Utdanningsutvalget kom med innspill til 
undertemaene. 
 

Det vises til vedlagt presentasjon.  
 
NTNUs kvalitetssystem og kvalitetsmeldingene for utdanning 2014 – 15 fikk gode 
tilbakemeldinger fra styret i møtet den 9. mars. 
 

 

6. Presentasjon av Studiebarometeret (UU 13/2016) 
 
Kjerstin Tobiassen presenterte studiebarometeret. Presentasjonen er vedlagt. 
 
Utdanningsutvalget kommenterte funn fra barometeret. 
 
Tobiassen vil oversende innloggingsinformasjon til resultatene fra 
Studiebarometeret 2015 til Utdanningsutvalgets medlemmer. (Red. anm: Sendt 
på epost den 15.03.16.) 
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Faste medlemmer av Utdanningsutvalget  
Leder av Utdanningsutvalget, prorektor Berit Kjeldstad, NTNU Forfall. Studiesjef 

Inge Fottland 
ledet møtet 

Undervisningsdekan Gunnar Parelius (AB), NTNU  
Undervisningsdekan Svein Gladsø (HF), NTNU  
Undervisningsdekan Brynjulf Owren (IME), NTNU  
Undervisningsdekan Øyvind W. Gregersen (NT), NTNU  
Undervisningsdekan Stein Ove Erikstad (IVT), NTNU  
Undervisningsdekan Hilde Grimstad (DMF), NTNU Forfall. Tore 

Romundstad 
møtte fra DMF 

Undervisningsdekan Øyvind Ellingesen (DMF), NTNU Forfall.  
Undervisningsdekan Tanja Ellingsen (SVT), NTNU  
Undervisningsdekan Tine Hestbek (SVT), NTNU Forfall 
Utdanningsleder Gro Iren Kvanli Dæhlin, NTNU i Gjøvik  
Utdanningsleder Svanhild Schønberg, NTNU (tidligere HiST)  
Utdanningsleder Webjørn Rekdalsbakken, NTNU i Ålesund  
Fungerende prodekan Arve Pettersen (HHiT), NTNU (tidligere HiST)  
Prodekan utdanning Ingeborg Olaug Kamsvåg (FHS), NTNU (tidligere 
HiST) 

 

Prodekan John Magne Grindeland (FLT), NTNU (tidligere HiST) Forfall 
Prodekan for utdanning Hallstein Hemmer (FT), NTNU (tidligere HiST)  
Studentrepresentant Stein Olav Romslo NTNU   
Studentrepresentant Maria Honerød, NTNU  
Leder Forvaltningsutvalget for de 5-årige lektorutdanningene (FUL) John 
Brumo, NTNU 

 

Leder Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen (FUS) Roger 
Midtstraum, NTNU  

Forfall 

Instituttleder IPL og leder for Uniped, Hans Petter Ulleberg, NTNU Geir Halland 
møtte 

Direktør for NTNU Universitetsbiblioteket, Lisbeth Tangen Forfall 
Studiesjef Inge Fottland, NTNU  
Studie- og forskningsdirektør Gunn Marie Rognstad, NTNU i Gjøvik  
Studiedirektør Marianne Vinje, NTNU i Ålesund Forfall 
Studiedirektør Gunnar Bendheim, NTNU (tidligere HiST)  
  
Utvalgets sekretær Kirsti Rye Ramberg, NTNU  
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