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Rektor 
 

Dato 
13.05.2016 

Referanse 
2016/1117 

 

Møtereferat 

Til: Utdanningsutvalgets medlemmer 

Gjelder: Utdanningsutvalget 

Møtetid: 20. april 2016 
kl. 12:30 – 16:00 

Møtested: Disputasrommet på Gløshaugen 

 
Møtet var primært avsatt til seminar om kvalitet i utdanningen.  
 
Referat fra møtet ligger på http://www.ntnu.no/adm/utvalg/uu  
 

1.  Seminar om kvalitet i utdanningen (UU 14/2016)    
 
Prorektor Berit Kjeldstad innledet til seminaret. Innledningen er vedlagt.  
 
Seminaret hadde to hovedbolker; en om innspill til stortingsmelding om kvalitet i høyere 
utdanning og en om kvalitetssystem.  
 
Utdanningsutvalget leverte muntlige og skriftlige innspill til gruppeoppgavene. Innspillene er 
samlet og systematisert og vil blir brukt i arbeidet med innspill til stortingsmeldingen om 
kvalitet og i arbeidet med kvalitetssystemet, periodisk evaluering av studieprogram og 
kvalitesmeldingsprosessen 2015/16. 
 

 

2.  Det fusjonerte NTNU: Nytt om arbeidet med å reorganisere og forbedre virksomheten med 
vekt på utdanningsrelaterte saker (UU 15/2016)  
 
 Saken gikk ut. 
 

 

Even
tuelt 

Informasjon om arbeidet med «Veileder for utvikling av studieplaner og emnebeskrivelser  
ved NTNU».  Seniorrådgiver Olve Hølaas orienterte. Hølaas sin presentasjon er vedlagt. 

 

 

 
 
 
 

Faste medlemmer av Utdanningsutvalget  
Leder av Utdanningsutvalget, prorektor Berit Kjeldstad, NTNU  
Undervisningsdekan Gunnar Parelius (AB), NTNU  
Undervisningsdekan Svein Gladsø (HF), NTNU  

 

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. 

 

http://www.ntnu.no/adm/utvalg/uu
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Undervisningsdekan Brynjulf Owren (IME), NTNU Vegard Rønning 
møtte 

Undervisningsdekan Øyvind W. Gregersen (NT), NTNU  
Undervisningsdekan Stein Ove Erikstad (IVT), NTNU  
Undervisningsdekan Hilde Grimstad (DMF), NTNU  
Undervisningsdekan Øyvind Ellingesen (DMF), NTNU  
Undervisningsdekan Tanja Ellingsen (SVT), NTNU Forfall 
Undervisningsdekan Tine Hestbek (SVT), NTNU  
Utdanningsleder Gro Iren Kvanli Dæhlin, NTNU i Gjøvik Fred Johansen 

møtte 
Utdanningsleder Svanhild Schønberg, NTNU (tidligere HiST) Forfall 
Utdanningsleder Webjørn Rekdalsbakken, NTNU i Ålesund Forfall 
Fungerende prodekan Arve Pettersen (HHiT), NTNU (tidligere HiST) Forfall 
Prodekan utdanning Ingeborg Olaug Kamsvåg (FHS), NTNU (tidligere 
HiST) 

Forfall 

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  

 

Instituttleder IPL og leder for Uniped, Hans Petter Ulleberg, NTNU Vidar Gynnild 
møtte 

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

 
Administrative ressurspersoner var invitert til seminaret. 
 



Seminar kvalitet i utdanning

Utdanningsutvalget 20. april 2016
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Agenda og mål for dagen

• Del I: Innspill til stortingsmelding om kvalitet i høyere 
utdanning
– Kort innledning 
– Gruppearbeid. 
– Oppsummering av gruppearbeidet del I

• Del II: Om kvalitetssystem 
– Kort innledning 
– Gruppearbeid – 3 tema
– Oppsummering av gruppearbeidet del II

• Oppsummering
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DEL I: STORTINGSMELDING

• 10 spørsmål fra statsråden - har plukket ut noen til 
gruppearbeid i dag

• Innspill fra styret den 14. april

Videre prosess
• Arbeidsgruppe
• Dekanmøtet
• Styremøte 16. juni
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Gruppeoppgave

1. Statsråden har trukket frem fem faktorer han mener er avgjørende for god 
utdanningskvalitet. Er dere enige i at dette er sentrale faktorer, og hvorfor 
/hvorfor ikke? Er det noe vesentlig dere mener mangler i listen?

2. Statsråden ber om eksempler på utdanningstilbud eller utdanningsopplegg 
med særlig god kvalitet eller gode resultater (faglig innhold, organisering, 
tverrfaglighet, innovasjon evaluering/vurdering etc.), med en kort 
begrunnelse for hvorfor nettopp dette er et godt eksempel. Man setter også 
pris på eksempler på studietilbud hvor det ble avdekket sviktende kvalitet, 
men hvor man har lyktes med å løfte kvaliteten.

3. Kan dere med utgangspunkt i eksemplene trekke fram kjennetegn på god 
utdanningskvalitet som eventuelt supplerer statsrådens 5 punkter?

4. Hva mener dere er den viktigste utfordringen nasjonalt for å løfte kvaliteten i 
norsk høyere utdanning?
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DEL II: KVALITETSSYSTEM

3 tema og gruppearbeid:

• Implementering av kvalitetssystem
• Periodisk studieprogramevaluering
• Kvalitetsmeldingsprosess 2015-16
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Gruppeoppgave II a: Implementering 
av kvalitetssystemet

1. Hvordan går vi fram på ulike nivå for å sikre at dekan, 
instituttleder og emneansvarlig kjenner systemet i sin 
helhet og etterlever kravene til sin rolle i praksis innen 
utgangen av 2016? Del gode eksempler.

2. Hvordan går vi fram på ulike nivå for å sikre at 
studentene kjenner sin rolle i systemet og utnytter 
mulighetene til medvirkning som ligger i dette?

3. Hvordan kan fakultet og institutt samspille med 
studentdemokratiet om informasjon og opplæring av 
studentene? Del gode eksempler.
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Gruppeoppgave II b: Periodisk 
evaluering av studieprogram

1. Hvordan får vi periodisk evaluering til å bli en mer 
innarbeidet del av det løpende kvalitetsarbeidet?

2. Hvordan skal en rapport fra periodisk evaluering følges 
opp?
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Gruppeoppgave II c: 
Kvalitetsmeldingsprosess 2015/16

1. Diskuter bestillingen - hva legger dere i de ulike 
målepunktene? Hva er eventuelt uklart?
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Oppsummering 
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Veileder for opprettelse av studieplaner 
og emnebeskrivelser ved NTNU
• Studieplanveileder
• Arbeidsgruppe opprettet 17.2.16
• 4 møter
• Høringsrunde til alle fakultet 17.3.-13.4.
• Levert til prorektor 18.4.
• Videre prosess

– 20.4. UU
– 28.4. Fakultetsforum
– 3.5. Rektoratmøtet
– 10.5. Dekanmøtet

• Rektorvedtak innen 16.6.16
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• Studieforskriften § 4-2 gir minstekrav
• Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk setter krav
• NOKUT setter krav
• Studieplanveileder er et element i årshjulet
• Veiledning til «Krav til studier ved NTNU»
• Brukes når studieplaner og emnebeskrivelser skrives
• Alle studier og alle emner
• Læringsutbytte 
• Vurderingsformer
• Frist 1. april, men noe kan endres etterpå
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