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Rektor 
 

Dato 
21.06.2016 

Referanse 
2016/1117 

 

Møtereferat  

Til: Utdanningsutvalgets medlemmer 

Gjelder: Utdanningsutvalget 

Møtetid: 19. mai 2016 
kl. 12:30 – 16:00 

Møtested: Kjel4 i Kjelhuset på Gløshaugen 

 
Møtet var primært avsatt til seminar om kvalitet i utdanningen.  
 
 

1.  NTNUs kandidater til Senter for fremragende utdanning 2016 (UU 16/2016) 
 
John Brumo, Leder for NTNU-komiteen som innstilte NTNU-kandidatene, orienterte.  
 

 

2.  Studieportefølje og faglig integrasjon (UU 17/2016) 
 
Berit Kjeldstad orienterte om styresak til den 16. juni om utvikling av studieporteføljen 
og faglig integrasjon.  Presentasjonen er vedlagt. 
Kjeldstad viste til at det jobbes med samordning av studieporteføljen langs mange 
dimensjoner. På sikt går det mot større generiske program på bakgrunn av prinsipielle 
vurderinger som gjøres i felleskap. 
 

 

3. Krav til studier ved NTNU: Tilknyttede veiledninger (UU 18/2016) 
 
Berit Kjeldstad innledet og pekte på at felles prosedyrer, krav og veiledninger samt felles 
rutiner for systemer, tjenester og informasjon for NTNUs samlede studieplanleggings-
arbeid er avgjørende for å få til den ønskede samordning av studieporteføljen framover. 
Felles prosedyrer og Krav til studier og Veiledning for opprettelse av studier ble vedtatt av 
rektor i desember 2015. Nå er to nye veiledninger som også er knyttet til Krav til studier 
klare for rektorvedtak. Alle disse er dynamiske dokumenter som må revideres i henhold 
til blant annet kommende endringer i Kunnskapsdepartementets studiekvalitetsforskrift 
og NOKUTs studietilsynsforskrift. Dette er sentrale verktøy i vårt felles kvalitetssystem for 
utdanning. 
 
Olve Hølaas orienterte om Veiledning for utvikling av studieplaner og emnebeskrivelser og 
Nils Rune Bodsberg og Christina Jenkins Slutås orienterte om Veiledning for periodisk 
evaluering av studieprogram. Presentasjonene følger vedlagt.  

 

 

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon  
7491 Trondheim E-post: Hovedbygget + 47 73 59 80 11 Ingeborg Vasli 
 postmottak@adm.ntnu.no Høgskoleringen 1 Telefaks  
 http://www.ntnu.no/administrasjon Gløshaugen + 47 73 59 80 90 Tlf: + 47 918 97 971 

 

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til 
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse. 
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Prorektor berømmet de to nye veiledningene og pekte på at disse gir verdifulle bidrag til 
arbeidet med å utvikle NTNUs utdanningskvalitet.  
 

4.  Rapport fra tre arbeidsgrupper for fellesemner og emnestørrelse (UU 19/2016) 
 
Våren 2016 ble det satt i gang egne arbeidsgrupper med mandat til å utrede og komme 
med innstilling til hvordan emnestørrelse (ulik ved de fire institusjonene), fellesemner 
(ex.phil og ex.fac, som er forskjellig ved institusjonene, og perspektivemne, som bare 
praktiseres ved gamle NTNU) og Eksperter i Team (normalt obligatorisk ved gamle NTNU) 
skal håndteres i nye NTNU. Disse arbeidsgruppene har i mai 2016 avgitt sine rapporter 
med anbefalinger, som vil bli sendt ut på høring i organisasjonen. Eventuelle endringer 
som følger av anbefalingene må vedtas av styret med ulike frister i løpet av studieåret 
2016/17 og kan tidligst implementeres for studieåret 2018/19. Årsaken til at 
implementering først er aktuell for studieåret 2018/19 er at det som blir vedtatt må 
innarbeides i studieplanleggings- og timeplanleggingsarbeidet som foregår i 2017/18.  
 
Da rapportene skal på en koordinert høring, legger ikke rektor opp til realitetsdiskusjon av 
de tre rapportenes anbefalinger i styret 16. juni 2016. Der orienteres det kun kort om 
rapportenes hovedanbefalinger og om at disse sentrale spørsmålene etter høring vil 
komme tilbake til styret senere. Videre anføres det i styresaken at rektor ved den 
kommende høringsrunden vil vurdere å fremme eventuelle andre løsningsforslag i tillegg 
til de fra arbeidsgruppene, samt invitere høringsinstansene til lansering av mulige 
alternative løsninger. 
 
Arbeidsgrupperapportene og anbefalinger ble lagt fram av prodekan Øyvind Weiby 
Gregersen (Emnestørrelse), prodekan Svein Gladsø (ex.phil., ex.fac. og perspektivemne) 
og prodekan Brynjulf Owren (Eksperter i team/EiT). Presentasjonene er vedlagt. 
 
Momentene som kom fram i diskusjonen i Utdanningsutvalget, vil bli tatt med i det videre 
arbeidet. Det ble imidlertid ikke tid til å drøfte opplegget for de kommende høringer, slik 
at prorektor vil komme tilbake til det ved det neste UU-møtet i form av et forslag som en 
ønsker utdanningsutvalgets tilbakemelding på før høringene iverksettes. 
 

 

Eventuelt Vegard Stuan presenterte Prosjektet nytt e-læringssystem for NTNU. Presentasjonen er 
vedlagt.  

 

 
 
 
 

Faste medlemmer av Utdanningsutvalget  
Leder av Utdanningsutvalget, prorektor Berit Kjeldstad, NTNU  
Undervisningsdekan Gunnar Parelius (AB), NTNU  
Undervisningsdekan Svein Gladsø (HF), NTNU  
Undervisningsdekan Brynjulf Owren (IME), NTNU  
Undervisningsdekan Øyvind W. Gregersen (NT), NTNU  
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Undervisningsdekan Stein Ove Erikstad (IVT), NTNU  
Undervisningsdekan Hilde Grimstad (DMF), NTNU Forfall 
Undervisningsdekan Øyvind Ellingesen (DMF), NTNU  
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 Forfall 
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) Øystein Wormdal 
møtte 

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  

 

Instituttleder IPL og leder for Uniped, Hans Petter Ulleberg, NTNU Katja Hakel møtte 
Direktør for NTNU Universitetsbiblioteket, Lisbeth Tangen Forfall 
Studiesjef Inge Fottland, NTNU Forfall 
Studie- og forskningsdirektør Gunn Marie Rognstad, NTNU i Gjøvik Forfall 
Studiedirektør Marianne Vinje, NTNU i Ålesund Forfall 
Studiedirektør Gunnar Bendheim, NTNU (tidligere HiST) Forfall 
  
Utvalgets sekretær Kirsti Rye Ramberg, NTNU  
  

 
 



Studieportefølje og faglig integrasjon
Utdanningsutvalget 19. mai 2016
Prorektor for utdanning, Berit J. Kjeldstad
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Forutsetning for samordning
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S-sak 16. juni: Utvikling av 
studieporteføljen og faglig integrasjon

• Innhold i saken
1. Samordning av studieporteføljen

• Kort om prosessen
2. Fakultetenes foreløpige forslag til endringer 

2017/18
3. Langsiktig utvikling og faglig integrasjon

• Fakultetenes langsiktige utvikling
• Status fra de faglige integrasjonsgruppene
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Fakultetenes foreløpige forslag til 
endringer 2017/18
• Femårig grunnskolelærerutdanning
• Erfaringsbasert masterprogram i skolefag og 

lærerprofesjon
• Toårig internasjonalt masterprogram i elektronikk
• Erasmus Mundus Master´s Program in Industrial 

Ecology 
• Toårig internasjonalt masterprogram i materialteknologi
• Årsstudium i fransk – Caën
• Årsstudium – helselederskole
• Noen øvrige sammenslåinger og omlegginger



Veiledning til periodisk evaluering av 
studieprogram ved NTNU
Utdanningsutvalget 19. mai 2016

Nils Rune Bodsberg
Christina Jenkins Slutås
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Mål

Bidra til å nå strategiske mål for NTNU (2011—2020):

Formål:
• Løfte kvaliteten på det enkelte studieprogrammet
• God styring av porteføljen
• Sikre samsvar med gjeldende regelverk
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Andre intensjoner i arbeidet

Veiledningen skal:

• Oppleves som nyttig
• Passe for alle typer studieprogram
• Klargjøre roller og ansvar
• Baseres på ‘beste praksis’ – ved NTNU og andre steder
• Standardisere evalueringsarbeidet ved NTNU
• Fremme ressurseffektivitet i evalueringsarbeidet
• Være en integrert del av NTNUs kvalitetssystem for 

utdanning
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Arbeidsgruppa

Nils Rune Bodsberg USTAB

Christina Jenkins Slutås USTAB

Ivar Skjåk Nordrum DMF

Svein Gladsø HF

Per Stene SVT

Hallstein Hemmer FT

Bente Alm NTNU i Ålesund

Gro Dæhlin NTNU i Gjøvik

Jorunn Tepstad Student

Etablert i februar 2016
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Leveranser

• RM-2 Oppsummering av innspillsrunden
• RM-3 Veiledning for periodiske evalueringer
• RM-4 Plan for oppfølging
• RM-5 Informasjon/verktøy på NTNUs websider

Prosess (for veiledningen):
• Høring 15. april – 6. mai
• UU 20. april og 19. mai
• Dekanmøte 31. mai
• Rektorat 31. mai
• Styremøte 16. juni
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Hovedpunkter i veiledningen

• Føringer 
• Ansvarsforhold
• To metoder *
• Kvalitetsområder/tema
• Struktur på evalueringsrapporten * 
• Handlingsplan for studieprogrammet *

* egne foiler
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To metoder
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Struktur på evalueringsrapporten
7 Analyser av kvaliteten i studieprogrammet

Pr kvalitetsområde:
• Beskriv dagens situasjon gjennom å drøfte relevante spørsmål 
• Beskriv programmets styrker – hva fungerer bra?
• Beskriv programmets utfordringer eller problemer – hva kan bli bedre?

8 Anbefalinger til hvordan kvaliteten i studieprogrammet kan styrkes

Pr kvalitetsområde:
• Forslag til kortsiktige utbedringstiltak: Hva kan gjøres innenfor ett til to 

år?
• Forslag til langsiktige utviklingstiltak: Hva kan gjøres på lengre sikt, dvs

tre til fem år?

9 Konklusjon om hvorvidt studieprogrammet anbefales videreført, 
endret eller nedlagt
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Handlingsplan for studieprogrammet 

• Dekan, instituttleder og studieprogramleder:
• Vurderer anbefalingene i evalueringsrapporten
• Prioriterer tiltak
• Lager handlingsplan
• Setter av ressurser til gjennomføring av tiltakene

• Handlingsplanen:
• Angir strategisk retning for studieprogrammet
• Kortsiktige og langsiktige tiltak
• Femårs horisont
• Følges opp i årlig programrapportering
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Innspill fra høringsrunden

• Ingen innvendinger mot hovedprinsippene

• Mange gode innspill
– Klargjøre instituttlederrollen
– Forslag til nye relevante spørsmål
– Presiseringer og tillegg



11

Til diskusjon:

• Synspunkter på tilsendt versjon?

• Hvordan sikre god implementering av veiledningen?

• Informasjon/verktøy på NTNUs websider – hva trengs?



Emnestørrelse ved NTNU
Anbefaling fra arbeidsgruppen
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Arbeidsgruppen: 

• Øyvind W. Gregersen Prodekan for utdanning og formidling, NT
• Lars Grønflaten Rådgiver, DMF fakultetsadministrasjonen
• Skender Redzovic Instituttleder, FHS Institutt for anvendt 

sosialvitenskap.
• Gunn M. Rognstad Studie- og forskningsdirektør,  
• Arve Sletten Rådgiver, HHiT fakultetsadministrasjonen
• Kristian Hovd Sjøli Studentdemokratisk ansvarlig, 

Studenttinget, 
• Kjell I. Tomren Konstituert dekan, programansvarlig, AIR 

program for dataingeniørstudiet
• Trond Aalberg Studieprogram leder, IME institutt for data 

og informasjonsvitenskap.
• Peder Kristian Brenne Seniorkonsulent, NT Institutt for fysikk
• Hege Barreth Jacobsen Seniorrådgiver, fellesadministrasjonen, 

Seksjon for studier og bibliotek
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Mandat

• Gruppa får i mandat å kartlegge nå-situasjonen. 
• I dette ligger det å se på gjeldende 

forskrifter/retningslinjer/politikker ved NTNU og de tidligere 
høyskolene, herunder også føringer som følger av nasjonale 
rammeplaner. 

• Gruppa skal videre utrede faglige og økonomiske konsekvenser 
av å innføre/ikke innføre felles emnestørrelse for alle studier ved 
NTNU. Et eksempel på slike faglige konsekvenser er hva det vil ha 
å si for bredden og mulighetene for spesialisering i 
sivilingeniørprogrammene dersom en skulle gå over fra 
emnestørrelse på 7,5 studiepoeng og et multiplum av dette til 
minsteenhet på 10 studiepoeng. 

• Det avleveres innstilling fra gruppa til prorektor for utdanning innen 
1. mai 2016. Etter styremøtet 16.06.16 avklares behovet for om 
gruppa skal fortsette sitt arbeid høsten 2016.
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Nå-situasjonen
• Ved Høgskolen i Ålesund var det ikke fattet eksplisitt vedtak knyttet til samordning av felles 

emnestørrelse.

• Høgskolen i Gjøvik innførte felles emnestørrelse, størrelsen beskrives i egen Veiledning og mal 
for studie- og fagplaner med emnebeskrivelse. Denne sier, s 11: 

– «Antall studiepoeng for emnet skal som utgangspunkt være delelig med 5 og angis i hele tall. 
Minste emnestørrelse bør normalt være på 10 studiepoeng. Studieforskriften [HiG] åpner for 
unntak i forbindelse med nasjonale rammeplaner og ved spesielt begrunnede behov.»

• Høgskolen i Sør-Trøndelag hadde innført egen studieplanmal, denne gav imidlertid ingen 
føringer for størrelse på emner. 

• NTNU diskuterte emnestørrelser i forbindelse med fusjon av Universitetet i Trondheim og Norges 
tekniske høgskole i 1995. Virksomhetskomiteen I og II behandlet blant annet dette spørsmålet. 

• Krav til emnestørrelse har vært forskriftsfestet i NTNUs studieforskrift. Dette antas gjort gjeldene 
samtidig som departementet vedtok overgang fra vekttall til studiepoeng i 2003. Ny studieforskrift 
ble vedtatt i sak 12/03, 02.11.2003, jf. NTNU styret protokoll 20030211, i § 13-3 heter det: 

• «Studieprogrammene bygges opp av emner. Emnene som tilbys skal være 7,5 studiepoeng eller 
multiplum av dette. Emnene kan være obligatorisk eller valgfrie i studieprogrammet»
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Status hele nye NTNU
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Fordeling av emner på masternivå
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Fordeling av studieprogram

Antall 
studie-

program 
(totalt)

Antall 
studie-

program 
(master)

Studieprogram med et flertall av emner på 7,5 
studiepoeng og/eller multippel av dette (3,75 - 7,5 -
22,5 - 52,5), samt emner med "overlappende" 
multippel (2,5 - 15 - 30 - 60 - 120 - 150)

278 133

Studieprogram med et flertall av emner på 5 
studiepoeng og/eller multippel av dette (2,5 - 5 - 10 - 20 
- 25 - 40 - 45), samt emner med "overlappende" 
multippel (2,5 - 15 - 30 - 60 - 120 - 150)

159 25

Studieprogram som kun har emner med 
"overlappende" multippel (2,5 - 15 - 30 - 60 - 120 - 150)

124 18

Totalt antall studieprogram 561 176
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Styrende dokumenter

• Det eneste bindende kravet er fra nasjonal rammeplan 
for ingeniørutdanning der det står:
– «Et emne skal ha et omfang på minimum 10 studiepoeng.»

• Øvrige rammeplaner gir føringer på totalt omfang av 
ulike tema i utdanningen, men ikke hvordan dette 
sorteres inn i enkeltemner.
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Eksperter i team

• Det er ønskelig at tverrfagligheten i Eksperter i team 
ivaretas ved at studenter fra alle masterprogram kan 
settes sammen i grupper. Per i dag er Eksperter i team 
et emne på 7,5 studiepoeng. Det kan synes mest 
hensiktsmessig at Eksperter i team er et emne på 7,5 
studiepoeng for alle program. Arbeidsgruppen 
emnestørrelse anbefaler, på bakgrunn av dette, at alle 
masterprogram der Eksperter i team skal inngå må 
lage en åpning i studieprogrammet på 7,5 
studiepoeng, for eksempel ved at minst et annet emne i 
samme semester også er på 7,5 studiepoeng.



10

Case: Omlegging av MTKJ til 10sp

• En overgang til 10 studiepoengemner ville føre til dårligere 
muligheter for spesialisering i studieprogram innen 
sivilingeniørutdanningen. 

• Mulige konsekvenser av dette er tap av faglig dybde i 
programmene og behov for å dele eksisterende program for å 
ivareta spesialiseringer. 

• En slik fragmentering er ikke en ønsket utvikling særlig ut fra 
perspektivet at sivilingeniører bør ha en bred faglig basis som 
spesialiseringen bygger på. 

• En omlegging fra emner på 7,5 studiepoeng til 10 
studiepoeng vil være svært arbeidskrevende, trolig meget 
kontroversiell i fagmiljøene og måtte strekke seg over minst 
fem år. 
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Økonomi

• Kostnader ved endring av emnestørrelse
– Omlegging av enkeltemner
– Redesign av studieprogram

• Besparelser ved samordning av emnestørrelse
– Unngå dublering (redusert undervisningskostnad, 

kvalitetssikringskostnad og vurderingskostnad)

• Besparelser ved å øke emnestørrelse
– Mulig redusert vurderingskostnad, redusert 

kvalitetsikkringskostnad
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Arbeidsgruppens anbefaling

Bachelorutdanninger

Innenfor bachelorutdanningene ved NTNU skal emnestørrelser 
samordnes innenfor gitte studieområder.

Emnene som tilbys skal være 7,5 studiepoeng eller 
multiplum av dette 
Eller
Antall studiepoeng for emnet skal være delelig med 5 og 
angis i hele tall. Minste emnestørrelse bør normalt være på 
10 studiepoeng. 

Unntak er emner på 0 studiepoeng som brukes for å registrere 
og synliggjøre praksis, obligatorisk HMS-kurs ol.
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Anbefalinger forts.

Masterutdanninger
Innenfor masterutdanningene ved NTNU skal 
emnestørrelser samordnes innenfor gitte studieområder.

Emnene som tilbys skal som hovedregel være 7,5 
studiepoeng eller multiplum av dette.

For masterprogram der det finnes tungtveiende grunner for 
å bruke emnestørrelser som er delelig på 5, kan dette 
benyttes innenfor studieområdet. Minste emnestørrelse bør 
normalt være på 10 studiepoeng. 
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Anbefalinger forts. Studieområder

Alle studieprogram skal tilordnes et studieområde. Der det er tvil, 
skal studieprogrammet tilordnes det studieområdet det er mest 
sannsynlig at undervisningssamarbeid på emnenivå vil foregå. Dette 
betyr at både faglige og geografiske hensyn må tas hensyn til.

Studieområdene anbefales delt inn som følger:
• Helse
• Humanistiske og estetiske fag 
• Ingeniørfag 
• Medisin 
• Realfag 
• Samfunnsfag, Lærer, Pedagogikk
• Sivilingeniør og arkitekt
• Økonomi og administrasjon
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Anbefalinger forts.

Unntak på enkeltemnenivå innen studieprogram

Rektor kan, etter søknad, tillate annen emnestørrelse i den 
grad dette er nødvendig av hensyn til nasjonal rammeplan 
eller formalisert samarbeid med andre institusjoner eller 
mellom studieprogram ved NTNU

Evaluering

Det anbefales at bruken av emnestørrelser ved NTNU 
evalueres i 2023 (etter fem år i ordinær drift etter fusjonen).



Fellesemner ved NTNU
ex.phil – ex.fac - perspektivemner

Utdanningsutvalget
19. mai 2016
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Rapportens innhold

• Mandat og tolkning
• Juridiske rammer
• Rammeplanstyrte utdanninger
• Vurdering

– Ex.phil
– Ex.fac
– Perspektivemner

• Ny modell
• Økonomi
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Sammendrag
• Det utvikles en ny modell for fellesemner ved NTNU som skal omfatte alle 

studieprogrammer som fører til lavere grad og integrerte studieprogrammer 
som fører til høyere grad eller profesjonsgrad

• Det er strategisk riktig å gjøre ordningen universell, ut fra behovet for å 
etablere en felles ramme rundt NTNUs portefølje, bidra til en NTNU-identitet 
knyttet til porteføljen, og ut fra behovet for å etablere faglige forbindelser og 
faglig fellesskap i nytt NTNU

• Ny modell for fellesemner skal inneholde ex.phil (7,5 sp) og et områdeemne 
(7,5 sp). Ex.phil beholdes i sin nåværende form, med en mulig utvidelse av 
antall varianter. Ex.fac og perspektivemnet erstattes av det arbeidsgruppen 
omtaler som et «områdeemne». 

• Det totale omfanget av fellesemner reduseres fra 22,5 studiepoeng til 15 
studiepoeng for å muliggjøre en konsistent modell som lar seg innpasse 
bredt

• Områdeemnet baserer seg på at studieprogrammene ordnes i et lite antall 
studieområder med et klart faglig fellesskap. Studieområdene velger sine 
områdeemner ut fra en forhåndsbestemt liste av overordnede tematikker. 

• Arbeidsgruppen foreslår at områdeemnet skal tas etter avlagt ex.phil. 
Arbeidsgruppen anbefaler at fellesemnene avvikles innen de tre første 
årene i studieløpet. 
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Juridiske og politiske rammer

• Mulighet for å redusere til 15 studiepoeng
• Ikke krav om ex.phil og ex.fac (gitte emner)
• Forventning om innføring av fellesemner

• For øvrig en politisk avgjørelse (NTNU) om en skal 
ha klart utskillbare emner og om regimet skal 
omfatte også rammeplanstyrte utdanninger
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Rammeplanstyrte utdanninger

• Helse- og sosialfaglige utdanninger
– Har felles innholdsdel
– Undervisning på tvers av utdanningene
– Meld St 13 Samspillmeldingen gjennomgår helse- og 

sosialfagene. Konsekvenser for NTNU. UHR-utvalg peker 
på 9 kompetanseområder. Høring ventes.

– Sannsynligvis åpning for ex.phil og «områdeemne»
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Rammeplanstyrte utdanninger

• Ingeniørstudier
– Emnestørrelse 10 sp
– Fellesemner (faglige), men også 30 sp valgfrie emner
– Ingeniørdannelse: Samspillet mellom etikk, miljø, 

teknologi, individ og samfunn
– Utfordrende tilpasning
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Rammeplanstyrte utdanninger

• Lærerutdanningene
– Ulik grad av styring (1-7 og 5-10 sterkest styring)
– Rammeplan og retningslinjer for 1-7 og 5-10 under høring
– NTNUs 8-13 har krav om fellesemner
– Forsøk rundt ex.phil for 1-7 og 5-10 ved UiT
– Eksisterende rammeplaner har mye vekt på 

profesjonsforståelse, etikk, vitenskapsteori, metode, 
kritisk refleksjon

– Utfordring: integrert modell
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Rammeplanstyrte utdanninger

• Økonomi og administrasjon
– NRØA-samordning
– Krav til metode og etikkundervisning
– Åpning for at slike momenter kan gis innenfor 

ec.phil/ex.fac.

• Totalvurdering
– Det bør være mulig å finne plass til 15 studiepoeng 

fellesemner innenfor de innfusjonerte rammeplanstyrte 
utdanningene
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Vurdering av nåværende praksis

• Ex.phil beholdes og utvides med 1–2 varianter, og 
gjennomgås med sikte på bedre tilpasning mellom 
variantene og de tilhørende studieområdene.

• Ex.phil representerer på mange måter styrken og 
legitimiteten i dagens fellesemneordning

• Ex.phil har sammenfallende komponenter med 
utdanninger som i dag ikke har emnet i sin 
studieplan, og har dermed stor potensiell 
kontaktflate mot andre utdanninger

• Les for øvrig Lars Johan Materstvedts innlegg på 
UA
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Vurdering av nåværende praksis

• Ex.fac og perspektivemner utgår
• Ex.fac er stort sett blitt et faglig innføringsemne, og 

forsvares ikke lenger som et facultatum-emne
• Perspektivemnet har et spenn av begrunnelser, og 

intensjonen om perspektivering av eget fag 
realiseres neppe i nåværende regime

• Praksis er sprikende, særlig for perspektivemnet
• Siv.ing. et eksempel på en konsistent forvaltning
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Ny modell

Et nytt områdeemne bør basere seg på et lite antall 
studieområder (arbeidsgruppen har skissert syv 
områder) som hver utvikler et lite antall (1–4) 
områdeemner ut fra en gitt liste av overordnede 
tematikker. 
1. Definering av områder
2. Definering av overordnede fellestematikker
3. Områder (dvs. fakulteter enkeltvis og i samarbeid) 

velger tematikker for sin områder
4. Område-spesifikke emner utvikles
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Områder

1. Utøvende kunst (inkl. billedkunst, 
filmproduksjon…)
2. Humaniora (historie, språk/litteratur, religion, kultur, 
filosofi, film, kunsthistorie, medier) 
3. Lærerutdanning (GLU, lektor...) 
4. Samfunnsvitenskap (inkl. psykologi, sosialfag og 
pedagogikk) 
5. Teknologi og naturvitenskap (inkl. siv.ing og 
ingeniør, realfag og matematikk), arkitekt 
6. Medisin, helse og bevegelsesvitenskap 
7. Økonomi, ledelse og administrasjon 
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Tematikker

• Innovasjon og entreprenørskap
• Etikk og verdibasert praksis 
• Fag og teknologi 
• Fagpolitikk og systemforståelse 
• Ledelse og organisasjon 
• Relasjoner og kommunikasjon 
• Tverrfaglig samhandling 
• Medborgerskap 
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Områder møter tematikker

Innovasjon og entreprenørskap
Etikk og verdibasert praksis 
Fag og teknologi 
Fagpolitikk og systemforståelse 
Ledelse og organisasjon 
Relasjoner og kommunikasjon 
Tverrfaglig samhandling 
Medborgerskap 

Samfunnsvitenskap

Lærerutdanning

Teknologi og naturvitenskap

Medisin og helse

Økonomi og administrasjon 

Humaniora

Utøvende kunst
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Store og små områder

Område
Antall 
programmer Studiesteder

Fakulteter
involvert

Medisin og helse 12+ 3 1

Humaniora 25-30 1 1

Utøvende kunst 3 1 2
Teknologi og 
naturvitenskap 45 3 5 (!)

Lærerutdanning 8-10 1 3

Samfunnsvitenskap 15-20 2 2
Økonomi og 
administrasjon 13-15 3 1
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Råd for fellesemner

• For å sikre konsistens i forståelsen og 
praktiseringen bør ordningen forankres på 
fakultetsnivå (som eiernivå og som inngang til 
studieområdene), men også styrkes gjennom 
opprettelsen av et råd eller et forvaltningsorgan på 
samme nivå som dagens forvaltningsorganer. 



Kunnskap for en bedre verden

Arbeidsgruppen EiT
Oppsummering av gruppens rapport
19. mai, 2016 
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Navn Tilhørighet

Kim Allgot Studenttinget

Synnøve Hofseth Almås AIH-NTNU i Ålesund 

Nina Haugland Andersen EiT-staben

Kjersti Forbregd SVT-fakultetet

Randi Juul Inst anv. Sosialvitenskap, Fak for helse og sosialvitenskap

Ann-Helen Kirknes IVT

Kristian M. Lien IEFE, Fakultet for teknologi

Simon McCallum IMT, NTNU-Gjøvik

Størker Moe Inst kjemisk prosessteknologi, NT

Jon Olaf Olaussen Handelshøyskolen i Trondheim

Ottar Osen Avd ingeniør og realfag, NTNU Ålesund

Brynjulf Owren IME-fakultetet

Erik Sigvaldsen AB-fakultetet

Ole K. Solbjørg Prorektors stab utdanning

Bjørn Sortland EiT-staben

Ann-Katrin Stensdotter Inst helsevitenskap, Fak for helse og sosialvitenskap

Dag Svanæs IDI, IME
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Mandat
Eksperter i team/EiT er et signaturemne ved tidligere NTNU ved at emnet i 
utgangspunktet er obligatorisk ved alle høyere gradsstudier (masterprogram, 
medisinstudiet, profesjonsstudiet i psykologi). 

Emnet undervises kun i vårsemesteret. Rektor vedtar emnets læringsmål og 
forventede læringsutbytte. 

Gruppa får i mandat å kartlegge nå-situasjonen. I dette ligger det å se på 
gjeldende relevante retningslinjer/politikker ved NTNU og de tidligere 
høyskolene. 

Gruppa skal videre utrede faglige og økonomiske konsekvenser av å 
innføre/ikke innføre EiT for alle masterprogram ved NTNU. Videre vurdere 
eventuell tilsvarende innføring på bachelornivå på sikt. 

Det avleveres innstilling fra gruppen til prorektor for utdanning innen 1. mai 
2016. Etter styremøtet 16.06.16 avklares behovet for om gruppa skal fortsette 
sitt arbeid høsten 2016.
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Antall programmer og studenter det gjelder

LÆRESTED #program #studenter

Tidligere HiST 9 442

Tidligere HiÅ 7 125

Tidligere HiG 12 332

Totalt 28 899

Innebærer en økning på 45% dersom alle får EiT

Kun ett program rapporterer om vesentlig overlapp
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Anbefalinger fra arbeidsgruppa

EiT innføres for alle campusbaserte masterprogram ut fra en 
totalvurdering av både faglige og økonomiske konsekvenser ved å 
innføre/ikke innføre EiT. 

De retningslinjer og den praksis som ligger til grunn for dagens EiT bør 
i hovedsak videreføres, men det bør utredes nærmere om fordeling av 
studenter til landsbyer kan gjøre med større grad av tverrfaglighet enn 

i dag

Innføringen bør piloteres for å teste ut både opplæring og 
gjennomføring av EiT for nye NTNU. Det bør gjennomføres en 
evaluering av piloter våren 2017 og ekstern evaluering våren 2018



Kunnskap for en bedre verden 6

Anbefalinger fra arbeidsgruppa (2)

Innføring av EiT for de øvrige masterprogram (samlingsbasert eller 
distribuerte) og bachelorprogram vurderes etter ekstern evaluering

Et mindretall i arbeidsgruppa (én person) var uenig i disse anbefalingene
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Opplæringsmodeller

1. Trondheimsbasert opplæring
• All opplæring gjennomføres i Trondheim
• Kostnader per år for denne modellen*: 15,6 mill kr

2. Lokal opplæring
• Det gjennomføres lokal opplæring i Gjøvik, Ålesund og Trondheim 
• Kostnader per år på kort sikt for denne modellen*: 0,325 mill kr

3. Mellomløsning
• Deler av opplæringen skjer i Trondheim og deler skjer lokalt på hvert studiested, 

evt. virtuelt.
• Kostnader per år for denne modellen*: 0,587 mill. kr

*kostnader utover det som er felles for alle modellene



Kunnskap for en bedre verden 8

Gjennomføringsmodeller

1. Alle til Trondheim
• Studentene fra Gjøvik og Ålesund reiser til Trondheim og gjennomfører EiT intensivt i 

uke 2-4
• Kostnader med denne modellen per år*: 19,9 mill. kr

2. Intensiv på flere campus
• «tradisjonell langsgående», «tradisjonell intensiv i samme studieby», «ny intensiv i 

flere studiebyer» Hjemme+Borte+Hjemme
• Kostnader med denne modellen per år*: 7,4 mill kr

3. Studenter velger på tvers
• Studentene velger landsbyer fritt på tvers av studiebyer
• Kostnader med denne modellen per år*: 0,353 mill kr

4. Satellitter
• EiT gjennomføres i hovedsak innenfor hver Det innebærer at landsbyene består av 

studenter fra samme studiested.
• Kostnader med denne modellen per år*: 0,353 mill kr

*kostnader utover det som er felles for alle modellene
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Kostnadsoversikt
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Virtuell landsby - pilot

Informatikk-miljøet i Gjøvik har tatt initiativ til å pilotere en 
virtuell landsby allerede våren 2017

Pilotprosjektet om en landsby der studentene arbeider delvis samlingsbasert 
(fysiske møter) og delvis virtuelt har bred støtte i arbeidsgruppa og anbefales 
sterkt. 

Hensikten med pilotprosjektet er å avdekke om studentene vil kunne oppnå 
læringsmålene i EiT gjennom en kombinasjon av fysiske og virtuelle møter. 

Prosjektet forutsetter nødvendige ressurser, og dette behovet er så langt ikke 
utredet.
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2016/2017 2017/2018 2018/2019

Bli kjent, informasjonsutveksling 
etablere koordinatorer

Utvikle modeller for 
opplæring og gjennomføring

Pilotprosjekter:
Virtuell pilot + Lokale piloter

Tilpasse og videreutvikle EiT for tre 
campus byer

2019/2020

Innfasing av nye studieprogram

Tentativ tidsplan for innføring av EiT på hele NTNU
900 flere studenter
28 flere masterprogram



Prosjektet nytt e-læringssystem for 
NTNU
Utdanningsutvalget 19.05.2016

Vegard Stuan, prosjektleder eLS
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Innhold
• Status i prosjektet
• Utfordringer
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Utklipp fra anskaffelsesanbefaling
Bestillingen fra prorektor Berit Kjeldstad i august 2014

NTNUs nye e-læringssystem (eLS): 

• Et e-læringssystem gir muligheten til å lære når som helst, og hvor 
som helst.
– E-læringssystemer legger til rette for web-basert læring, virtuelle 

utdanningsarenaer og digitalt samarbeid, mens tradisjonelle Learning 
Management Systemer (LMS) brukes til å planlegge, gjennomføre og 
vurdere læringsprosesser, og er ofte lukkede systemer.

• Et fremtidig e-læringssystem kan ses på som en forlengelse av 
dagens LMS, men inkluderer i tillegg:
– Funksjoner som støtter blant annet sosiale læringsaktiviteter og 

studentenes ønske om å motta læring etter behov.
– Muligheter til å utvide bruk og funksjonalitet etter hvert som behov og 

tjenestetilbud endrer seg, ved hjelp av standard grensesnitt mot andre 
datakilder og webtjenester.
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16.02.2016: Blackboard er valgt ….
• Info finnes på:

– Innsida
– Wiki

• Kontrakt planlegges signert 16.02 
• Implementering startet 
umiddelbart

• Pilotdrift fra høsten 2016
• Dagens Itslearning og Fronter 
«slukkes» i juli 2017

• Full drift på fremtidig system fra 
høstsemesteret 2017

Vi slipper nyhet på Innsida denne uken i.f.m. start opplæring for pilot høst 2016
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NTNU eLS prosjektorganisasjon
• Styringsgruppe:

– Leder: Prorektor for utdanning: Berit Kjeldstad
– Prodekaner for utdanning, IT ledelse, vitenskapelige, studieadm, studenter

• Prosjekt gruppe: 
– Prosjekteier: Knut Veium, leder SASS
– Kjerneteam:

• Prosjektleder: Vegard Stuan
• Funksjonalitet og opplæring: Marianne Aune, Berit Danielsen, Marit Berntsen
• IT integrasjon og arkitektur: Noralf Husby
• Brukerprosesser og læringsstøttenettverk: Steivor Bjarghov
• Test: Per Ivar Skinderhaug
• Piloter: Marianne Malkenes Aune

– Arbeidsgruppe SysAdm: Marit Berntsen + 4
– Arbeidsgruppe brukerstøtte: Steivor Bjarghov + Orakel + fakultetskontakter
– Arbeidsgruppe opplæring: Marianne Aune + 3
– Arbeidsgruppe arenaer & kunnskapsdeling: Olav Skundberg + 2
– Arbeidsgruppe pilot instrumentering & måling: Anders Christensen + 2
– Nøkkelpersoner innen IT, studieadmin. og kommunikasjon

• Nettverk for lokal læringsstøtte
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Fremdriftsplan for arbeidet fremover: 
Nettverk for lokal læringsstøtte sterkt involvert

• Q1-Q2 2016: Teknisk implementering, planlegging av pilot og mobilisering av 
mottaksapparat
– Oppstart teknisk implementering: 25. februar
– Løsning godkjent for pilotdrift – Initial UAT gjennomført: 13. mai
– Pilotomfang og pilotinnhold definert: 22. april (62 emner ca. 4000 studenter)
– Løsning godkjent ift. kontrakt uke 27(+ evt. 37) – User Acceptance Test:  del 2 (og 3)

• Pilot høst 2016 og vår 2017
– Planlegging høstsemesteret startet 12-15 april – Implementation planning workshop
– Opplæring emneansvarlige og faglærere: 18. mai – 10. juni
– Pilotfase 1 høst 2016: Begrenset antall emner, vinne erfaring
– Alle 62 pilotemner klar for bruk høsten 2016: 17. juni
– Studenter informeres før studiestart
– Pilotfase 2 vår 2017: Større antall og andre emner, 

• Forberede full utrulling: vår 2017: Sikre at alle emner kan flyttes fra dagens LMSer til ny 
e-læringsplattform

Full produksjon planlagt høsten 2017 (dagens Itslearing og Fronter faset ut)

Nytt
e-Lærings

system

2015 2016 2017 2018

Nettverk for 
lokal 

læringsstøtte
VidereutviklingEtablering

Full bruk og videreutvikling
av ny e-læringsløsning

Pilotdrift og 
utrulling/innføring

Imple
men

tering
Anskaffelse

Full drift på ny e-læringsløsning, hele NTNUNy løsning godkjentKontrakt
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Status implementering og etablering: april-aug
• Uke 13: System Admin opplæring 29.03-1.04 + 1 dag senere

– Læringsstøttenettverket møte 30.03
– Vurdering av pilotsøknader

• Uke 14: Blackboard konferanse i Groningen 5-8. april
– Styringsgruppemøte eLS prosjektet 8. april: Beslutte pilotemner høst 2016

• Uke 15: Implementeringsplanlegging 12-15. april
– Proof of Concept fasen avsluttes
– Installasjon av integrasjoner fra Blackboard

• Uke 16: Egen planlegging og info osv.
• Uke 17: Train the trainer opplæring 25-28. april
• Uke 15-17: Organisert nødvendige sentrale funksjoner for pilot

– SysAdmin team: Marit Kristine Berntsen + 4 (xHiST, xHiÅ, xHIG, IT)
– Opplæringsteam (Marianne M Aune + 3 (Læringssenter, xHIÅ, xHIG)
– Brukerstøtteteam (Steivor Bjarghov/Orakel ++)
– Arenaer for kunnskapsdeling (Olav Skundberg ++)
– Måling og oppfølging av pilotemner (Anders Christensen++)

• Uke 18: Egen planlegging, info osv. Neste samling i læringsstøttenettverket 3. mai. Ålesund.
• Uke 19: Siste tilpasninger 9-11. mai + Preliminary UAT 12-13. mai 
• Uke 20-24: Opplæring emneansv. pilotemner, bygging av emner i BB, flytting av emneinfo, støtte og 

erfaringsutveksling
• 10.06: Alle emneansv. har gjennomført obligatorisk 1/2dags opplæring
• Ca. 1.06: Sjekkpunkt ift. opplæring og forberedelse
• 17.06: Alle pilotemner klar for pilot høsten 2016, alle sentrale tjenester og lokale støttenettverk klar for høsten 2016
• 04.07: Final UAT for Pilot fase 1 – Go Live (må bekreftes om u26 eller u27)
• 29.07: Brukerstøtteprosesser for studenter på plass
• 09.08: Mulig Boot camp – refresh opplæring 1 dag (TBC)
• 16.08: Semesterstart

Dette er en tøff 
plan med mål for 
hver uke utover 
og uten særlig 
slakk, vi holder 
fremdriften 
takket være stor 
innsats av alle 
involverte



Nettverk for lokal læringsstøtte ved 
NTNU er helt sentralt i arbeidet

Besluttet i dekanmøtet 20 okt 2015:
• Én fulltids endringsleder eller 

tilsvarende per fakultet/enhet
• Gjelder for hele NTNU 2016

For eLS implementeringen:
• Anvende samme prinsipper for  

implementering for hele NTNU, 
tilpasset til fakultetets behov og kultur

• Lære fra ndre tilsvarende, f.eks. BB 
implementering ved Århus Universitet

NTNUs 13 enheter in 2016 -> 8 fakulteter fra 2017
AB, DMF, HF, IME, IVT, NT, SVT, xHiST x4, Gjøvik, Ålesund



Nettverk for lokal læringsstøtte
• Vegard Moen, Leder LSS
• Silje Belsvik Taftø, LSS
• Haakon Aasprong, LSS
• Vegard Stuan, Prosjektleder eLS prosjektet
• Berit Danielsen, eLS prosjektet
• Marianne Aune, eLS prosjektet
• Steivor Bjarghov, eLS prosjektet
• Knut Noralf Husby, eLS prosjektet
• Trude Forsbak, PL Digital evaluering
• Kirsti Sørgaard Moe, Programleder IT i 

Utdanningen

• Trond Indergaard, xHiST/FHS
• Thomas Tessem Knutsen, xHiST/FLT
• Marianne Aune, xHiST/studie admin
• Christian A. Fjeseth, xHiST/studie admin
• Anita Wiggen, xHiST/studie admin
• Olav Skundberg, xHiST/FT&IIE
• Kristin Melum, xHisT/HHiT
• Kari Anne Flem Røren, xHiÅ
• Per Arne Orloff, xHiÅ
• Steinar Hov, xHiG
• Gunnar Parelius, AB
• Ingrid Ofstad Dahl, DMF 
• Anders Christensen, IME
• Reidar Lyng/Gunnhild Hatlen, IVT
• Ida Johanne Ulseth, NT 
• Marianne Løvdal, HF 
• Marte Nubdal, SVT Nettverket reflekterer 13 enheter 

i 2016 og 8 fakulteter fra 2017
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Sammenstilt valg – Piloter høsten 2016
Enhet Antall emner Antall stud Kommentar
AB 2 110-180 OK sett fra prosjektet
DMF 3 + 1 (Tverrsam) 180 + 750 

(Tverrsam)
OK sett fra prosjektet, Tverrsam ettergås ut fra 
volumet (2 dager jan 2016)

HF 2 30 + 40 OK sett fra prosjektet
IME 3 330 OK sett fra prosjektet. Ett emne vil bli erstattet
IVT 4 70-80 OK sett fra prosjektet, Prodekan undervisning 

med i piloten
NT 7(5+1+1) 1260 Fysikk er stort, men anses OK etter avklaring fra 

faglærer
SVT 3 SVT + 3 PLU 730 + tverrfak OK sett fra prosjektet,
Teknologi FT og 
IIE (xHIST)

FT: 3
IIE: 7

FT: 100?
IIE: 230

OK sett fra prosjektet, IIE er ressurssenter vil bidra 
i sentral gruppe

HHiT (xHIST) 2 350 OK sett fra prosjektet
Lærer og tolk 
FLT (xHIST)

2-3 200-215 OK sett fra prosjektet

FHS (xHIST) 0 0 Helse og sosialvitenskap har pga. kapasitet ikke 
meldt inn noe emne, til tross for sterk interesse i 
institutt og svært relevant erfaring. FHS søker å se 
om de kan komme på banen gjennom DMF.

Ålesund 10 (derav 1 
studieprogram -

5 emner)

610-620 Ålesund har sterk vilje til å delta tungt i 
piloten. Godt forankret helt til topps i 
Ålesund. 23 ressurspersoner ift eLS 

Gjøvik 10 (ett 
studieprogram)

520-700 Gjøvik har sterk vilje og evne til å delta 
tungt i piloten. 

Sum <62? (72?) < 4.000

Vi forventer noen endringer gjennom prosessen i mai og juni
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Hovedutfordringer feb - mai 2016
• Svært kompakt tidsplan uten reell slakk – tid til å få koordinering og 

samarbeidet med Blackboard på plass 
• Integrasjon med FS gjennom TIA tar tid

- Mer komplekst enn antatt for både NTNU og BB
- Automatisk overføring av data på plass primo juni
- Resten av integrasjonen på plass før sommeren

• User Acceptance Test utsettes i praksis og må gjennomføres i 2-3 trinn 
• Tilstrekkelig for Pilot start høsten gjennomført 12-13 mai
• Del 2 før sommer 2016
• Rest september 2016

• Norsk Bokmål (Blackboard språk 27) er foreløpig i en uferdig status
• Forbedringer og «NTNU-ifisering» gjennom Pilot høst 2016

• NTNU planlegger og innfører en stor Blackboard Learn implementering 
på svært kort tid med begrensede ressurser

• Ikke tid/ressurser til omfattende planer, holder god fremdrift alt i alt
• Begrensede ressurser og midler, samtidig mer omfattende oppgave enn antatt 

primo 2016
• Noe varierende evne til å stille ressurser fra læringsstøttenettverket
• Blackboard har gitt god hjelp i å planlegging og organisering av arbeidet
• Hovedutfordring mai og juni 2016: opplæring, bygging av kursinnhold i BB for 

pilotemner høst 2016, å få support organisasjonen i «full drift»
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Prosjektrisiko Risikoforhold:
2

Manglende etablering av et mottaksprosjekt som får ansvaret for å innføre 
løsningen på fakultetsnivå.

3
Manglende håndtering av organisatoriske endringer. Innføring av en felles eLS
løsning på tvers av NTNU vil endre arbeidsmåten til ansatte og studenter, må 
håndteres gjennom hele innførings perioden.

6 Teknisk Implementering tar lengere tid enn estimert. 

8
Kostnadsestimatet er basert for gammel informasjon og innsatsen er 
estimert for lavt. 

9 E-læringssystemet blir ikke godt nok forankret hos de ansatte.

10
Ikke tilstrekkelige ressurser til å planlegge mottaksprosjektet parallelt med 
anskaffelsesavslutningen.

11 Systemet blir ikke godt nok tilpasset behov i de enkelte fagmiljøene

12
For dårlig og utilstrekkelig kommunikasjon på en positiv måte til 
organisasjonen til å styre forventningene

15
TIA integrasjonen er reelt for omfattende til å klare full integrasjon før 
pilotstart (Bb indikerer 1mv)

16 Manglende hjelp til faglærer for overføring fra dagens platform til Bb

17 Manglende driftsapparat for løsningen

18 Manglende brukerstøtteapparat for pilotfasen.

19 Interne avtaler for brukerstøtte og drift med tydelige ansvar

20
Manglende oppfyllelse av lover og regler for personinformasjon og 
informasjonssikring

21
Stor belastning på nøkkelpersoner pga. mange andre store 
endringer som går parallelt og manglende evne til å frigjøre tid

22
Manglende kapasitet lokalt til å gjøre nødvendig arbeide i 
læringsstøttenettverket

Risikomatrise for anskaffelse nytt eLS pr: 15.5.16
Matriseutvalg: Alle Utvalget totalt: 21

Antall aktive 
vist:

20

Antall eliminert: 2
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Konsekvens

Findings fra ROS analysen tatt inn prosjektets risikobilde (13-22)
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