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Rektor 
 

Dato 
23.08.2016 

Referanse 
2016/1117 

 

Møtereferat 

Til: Utdanningsutvalgets medlemmer 

Gjelder: Utdanningsutvalget 

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

Møtested: Kjel3 og Kjel4 i Kjelhuset på 
Gløshaugen 

 
 
Møtet startet med en seminardel om kvalitetsmeldingsprosessen og fortsatte med ordinære UU-saker. 
Lederne for utdanningsseksjonene ved fakultetene og andre ressurspersoner på utdanningsområdet var 
invitert til seminardelen.  
 
På oppfordring fra medlemmer av Utdanningsutvalget gav Frode Stortiset en kort orientering om  felles 
studieplanlegging for studieåret 2017/2018. Stortisets presentasjon er vedlagt.  
 
 

1.  Seminardel: Kvalitetsmeldingsprosessen 2015-16 (UU 20/2016) 
 
Prorektor orienterte om at bestilling i høst går til de «gamle» fakultetene (11 fakultet, NTNU i 
Gjøvik og NTNU i Ålesund), og at fristen er (senest) 13. januar. Kvalitetsmeldingsprosessen 
består av skriftlig rapportering og dialog om utvikling av utdanning. Prorektor oppfordret 
prodekanene til å begynne planleggingen av arbeidet med høstens kvalitetsmeldingsprosess, 
og understreket viktigheten av at fakultetet legger til rette for dialogmøter med institutt og 
studieprogramledere  
 
Innspillene fra gruppearbeidet tas med i det videre arbeidet med kvalitetsmeldingen. En 
større gjennomgang planlegges i forkant av kvalitetsmeldingsprosessen 2016-17. Deltakerne 
på seminaret oppfordres til å videreformidle informasjon som ble gitt om 
kvalitetsmeldingsprosessen på sine fakultet.  
 

Se vedlagte presentasjoner fra seminardelen. 
  

 

2.  Utdanningsdialogmøter 2016 og 2017 (UU 21/2016) 
 
I vår har det blitt gjennomført 13 «stormøter» og 13 møter med ledelsen på fakultet/enheter. 
Utdanningsutvalgets medlemmer opplever begge typene utdanningsdialogmøter som nyttige, 
og ønsker at ordningen med to typer møter fortsetter. 
 

 

 

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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Da vi er i en interimfase, blir det ingen slike møter høsten 2016, men for fakultet som har 
vesentlige endringer på gang i studieprogramporteføljen, vil det bli gjennomført møter før 
fakultetenes oversendelsesfrist i forkant av styremøtet om portefølje i oktober. 
 

3. Organisering av høring og videre oppfølgingsprosess av rapportene om fellesemner og 
emnestørrelse (UU 22/2016) 
 

Prorektor Berit Kjeldstad innledet til saken. Presentasjonen er vedlagt. Den påfølgende 
diskusjonen konkluderte med at Utdanningsutvalget går for følgende høringsprosess: 
 
Prosess for Eksperter i team/EiT (T3-3): 

• Rapporten angående EiT sendes på høring medio august, med høringsfrist 1. oktober 
• Rektor supplerer høringsinvitasjonen med eventuelle andre løsningsforslag i tillegg til 

de fra arbeidsgruppen samt inviterer høringsinstansene til lansering av mulige 
alternative løsninger 

• Prorektor ber arbeidsgruppen forestå sine vurderinger av høringsuttalelsene 
• Rektor legger fram tilrådning angående EiT for styret 26.10.16, saksansvarlig prorektor 

for utdanning med saksbehandling i utdanningsstaben 
  

Prosess for Ex.phil, ex.fac og perspektivemne (T3-2) samt Emnestørrelse (T3-1): 
• De to øvrige arbeidsgruppenes endelige rapporter og anbefalinger, inklusive alle 

kostnadsberegninger, og eventuelle øvrige justeringer ferdigstilles endelig innen 10/9-
2016 

• Rektor supplerer høringsinvitasjonene med eventuelle andre løsningsforslag i tillegg til 
de fra arbeidsgruppene samt inviterer høringsinstansene til lansering av mulige 
alternative løsninger 

• Rapportene sendes ut på en samlet høring i organisasjonen i medio/ultimo september 
2016 

• Høringsfristen legges til 1. november 2016 
• Prorektor ber arbeidsgruppene forestå sine vurderinger av høringsuttalelsene 
• Rektor legger fram tilrådning for styret 07.12.16, saksansvarlig prorektor for utdanning 

med saksbehandling i utdanningsstaben 
• Styrets vedtak følges opp i fakultetenes studieplanleggingsarbeid gjennom studieåret 

2017/18 med sikte på iverksettelse fra og med studieåret 2018/19 
• Aktuelle utfasings- og overgangsordninger i henhold til de endelige vedtak må 

fastsettes samtidig 
 

 

4.  Evaluering av vårens møter i utdanningsutvalget og innspill til høstens møter (UU 23/2016) 
 
Innledningen til saken er vedlagt. 
 
Utdanningsutvalgets medlemmer finner seminarformen nyttig og at seminar godt lar seg 
kombinere med ordinære utvalgssaker. I tillegg til tema som ble foreslått i innledningen, kom 
møtedeltakerne opp med følgende stikkord til tema for høstens møter: 
- Utdanningsutvalgets mandat og funksjon. Hva vil vi med UU? 
- Utdanningsutvalget som en arena for inspirasjon og påfyll – gjerne inspirasjon fra eksterne 
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- Blackboard som en del av arbeidet med digitalisering av utdanningen 
- Hvordan knytte sammen Læringsmiljøutvalget og Utdanningsutvalgets arbeid 
- Faglig integrasjon 
- Tverrfaglig samarbeid 
- Behov for praksisplasser og tilrettelegging for praksis, f eks gjennom å tilby hybler for 
studenter som har praksisplass langt unna der de bor 
- Fleksible læringsareal 
- Sikker drift 
- Universitetsskoler 
- Kontakt med arbeidslivet 
- Ny tilsynsforskrift fra NOKUT 
- Fremtidsrettede studier 
 
Innspillene fra Utdanningsutvalgets medlemmer tas med i planleggingen av høstens møter og 
seminar. 
 
Høstens møte-/seminardatoer blir:  

• mandag 29. august. Ordinært møte 
• mandag 26. september. Seminar om digitalisering kombinert med ordinære saker. 
• torsdag 27. oktober. Seminar kombinert med ordinære saker 
• torsdag 24. november. Seminar kombinert med ordinære saker. 
• (møtet i desember utgår) 

 
 Orientering om Underviserundersøkelsen (UU 24/2016) 

 
Kjerstin Tobiassen orienterte.  
 
Orienteringen er vedlagt.  
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Seminar 20.06.16 
 

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 Forfall.  
Undervisningsdekan Øyvind W. Gregersen (NT), NTNU  
Undervisningsdekan Stein Ove Erikstad (IVT), NTNU Forfall 
Undervisningsdekan Hilde Grimstad (DMF), NTNU  
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  
Fungerende prodekan Arve Pettersen (HHiT), NTNU (tidligere HiST) Forfall 
Prodekan utdanning Ingeborg Olaug Kamsvåg (FHS), NTNU (tidligere 
HiST) 

 

Prodekan John Magne Grindeland (FLT), NTNU (tidligere HiST)  
Prodekan for utdanning Hallstein Hemmer (FT), NTNU (tidligere HiST)  
Studentrepresentant Stein Olav Romslo NTNU   
Studentrepresentant Maria Honerød, NTNU Forfall 
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 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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Målbilde studieplanlegging 
for studieåret 2017/18

UU 20. juni 2016

Frode Stortiset
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Kvalitetsmelding 2015-16

Utdanningsutvalget 20. juni 2016
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Mål med seminaret

Felles forståelse av kvalitets-
meldingsprosess

Harmonisering av prosess og frister (emne-
og programrapporter) på fakultetene
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Om kvalitetsmeldingsprosessen

• Kvalitetsmeldingsprosess består av skriftlig rapportering 
(inkl.handlingsplaner) og dialog om utvikling av 
utdanning

• Viktig at dere legger til rette for dialogmøter på fakultetet 
(instituttledere, studieprogramledere)

• Bestilling går i år til 13 enheter (frist senest 13. januar)
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Oppfølging UU-seminar 20. april

• Mange gode innspill til kvalitetsmeldingsprosessen
– Innhold i bestilling og rapportmal (målepunktene) – ytterligere 

operasjonalisering?
– Utfordringer «mellom nivåene» (emne, institutt, program, 

fakultet, rektor, styret..)
– Differensierte meldinger (fakultet)? 
– Ikke fakultet og studieprogram, men utdanningsområde?
– Se i sammenheng med periodiske studieprogramevalueringer
– Datagrunnlag og bruk av Cognos/Bevisst

• Tar vare på dette til neste års planlegging
• Større grep før prosessen 2016-17?



Prosess for rapportering og oppfølging

*Studieprogramleder rapporterer til dekan eller til instituttleder avhengig av 
hvor oppgavene knyttet til kvalitetssikring av studieprogram er delegert



Styresak om kvalitetsmelding

Styret vedtar endringer i 
studieporteføljen 

Jan

Feb

Mars

April

Mai

JuniJuli

Aug

Sept

Okt

Nov

Des

Årshjul

Rektors bestillingsbrev om 
kvalitetsmeldingen

Tiltak fra NTNUs kvalitetsmelding 
spilles inn i PBO-prosessen

Prorektors utdanningsdialogmøter med 
utdanningsledelsen på fakultetene

Rektors utarbeiding av 
NTNUs kvalitetsmelding til Styret.Rektors utsending av datagrunnlag til 

bruk i kvalitetsmeldingsprosessen

Fakultetenes kvalitetsmeldingsprosess

Prorektors utdanningsdialogmøter med 
fakultetsledelsen om portefølje og 
kvalitet

Fakultetenes prosesser
Rektors prosesser
Styrets prosesser
Milepæler

Styresak om studieporteføljeutvikling



Fakta og 
muligheter

PrioriteringKonkretisering

Vedtak

Medio september 2016: 
Rektor sender bestilling på 
kvalitetsmelding for 
2015-16

Ultimo oktober 2016: 
Rektor sender 
datagrunnlag til bruk i 
kvalitetsmelding 
(DBH-rapportering 15.10)

Januar/februar 2017: 
Fakultetene (senest 13.1) og utvalgene 
(30.1) sender kvalitetsmelding til rektor 

Årshjul kvalitetsmelding 2015-16

Mars/april 2017 (tentativt):
Prorektors utdanningsdialog-
møter med fakultetsledelsen 
om kvalitet og portefølje

16. mars 2017:
Rektor legger fram NTNUs 
kvalitetsmelding for 2015-16
for styret



Kvalitetsmelding 2015-16 - bestilling

Rammekvalitet/innsatskvalitet: Kjernespørsmål: 
Hvordan støtter rammene programmenes læringsmål?

Prosesskvalitet: Kjernespørsmål: Hvordan støtter 
prosessene læringsarbeidet?

Resultatkvalitet: Kjernespørsmål: Hvordan lykkes 
studentene med å nå læringsutbyttet for programmene?

Fokus for analyse: Kvalitet i fakultetets 
studieprogramportefølje
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Datagrunnlag 

• Nivå: Studienivå og studieprogram for hvert fakultet (over tid)

• Opptak (rammekvalitet/innsatskvalitet)
– Opptakstall
– Opptaksgrunnlag grunnstudier og 2-årige masterprogram
– Kjønnsfordeling

• Gjennomstrømming (resultatkvalitet)
– Studentstatus (fullført, frafall mm)
– Gjennomføringstid
– Når skjer frafallet?

• Resultat/produksjon (resultatkvalitet)
– Kandidater
– Studiepoengproduksjon
– Karakterfordelinger
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Datagrunnlag

• Ettersendes senest ultimo oktober (DBH-frist 15.10)

NÅR

• Distribueres i år som et dokument pdf.filer, ikke gjennom 
Bevisst

• Datakilder: DBH og FS (mangler historikk for HiX’ene)

HVORDAN

STØTTE
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Eksempel på prosess fra fakultet

NT v/ prodekan Øyvind W. Gregersen
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Gruppearbeid

1. Hvordan legge opp til gode dialogprosesser på 
fakultetet i forbindelse med kvalitets-
meldingsprosessen?

2. Diskuter forslag til felles sistefrister for emne- og   
programrapporter (fakultetene må gjerne ha 
tidligere):
• 1. februar og 15. august for referansegrupperapporter
• 15. februar og 1. september for emnerapporter
• 31. november for årlig studieprogramrapport
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Kvalitetsmeldingsprosessen NT
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Kvalitetsmelding – Hva gjør vi?
• Prodekan og seksjonssjef går gjennom bestilling fra 

prorektor.
• Justerer eventuelt skjema som går til institutt (ansvarlig 

for emner) og programråd (ansvarlig for programmet). Vi 
har nå skjema med en fast del (lik fra år til år) og en del 
med nye/varierende moment.

• Utsendelse av statistikk. De siste to årene har vi brukt 
statistikk fra rektor. Den har imidlertid vært for overordnet. 
Det vi ønsker er programspesifikk utvikling i søkertall, 
opptakskvalitet, gjennomstrømming, resultat i 
indikatoremner

• Institutt og programråd bruker også resultater fra 
emneevaluering, kandidatundersøkelser, studiebarometeret, 
karakterstatistikk ol
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Hva gjør vi 2

• Diskusjon i utdanningsutvalget og ledergruppa 
ved NT om hva som er de viktigste 
utfordringene/spørsmålene for oss

• Handlingsplan og aktivitetsplaner utarbeides for 
fakultet, institutt og programnivå som resultat av 
kvalitetsmeldingsprosessen.



Fellesemner og emnestørrelse

-To alternative forslag til høringsprosess

-Utdanningsutvalget, 20.06.16                                                                       
-Berit J. Kjeldstad
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Prorektor ønsker Utdanningsutvalgets 
tilbakemelding på om:

• Høringsfristene for disse prosessene kan fastsettes til en dato i 
løpet av høstsemestret 2016. Da kan høringene forskyves i 
forhold til hverandre for å legge mindre press på fakultetene. 
Tidligere vedtak i styret gjør at de nye fakultetene kan gå direkte 
på implementering og organisering. Anbefalingene vil da også 
raskere kunne gå inn som grunnlag for de faglige 
integrasjonsgruppene som må se disse i sammenheng, 

eller om:

• Det bør gås for en høringsfrist tidlig på nyåret 2017 slik at 
uttalelser gis fra de nye fakultetene. 

• De to skisserte løp alt. A og B følger på de to neste foilene og 
står i prorektors notat av 13.06.16 til dagens UU-møte 20.06.16
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Alternativ A – med to separate 
høringsfrister høst 2016

• Eksperter i team/EiT (T3-3):
• Rapporten angående EiT sendes på høring medio august, med høringsfrist 1. oktober
• Prorektor ber arbeidsgruppen forestå sine vurderinger av høringsuttalelsene
• Rektor legger fram tilrådning angående EiT for styret 26.10.16, saksansvarlig prorektor for 

utdanning med saksbehandling i utdanningsstaben

• Ex.phil, ex.fac og perspektivemne (T3-2) samt Emnestørrelse (T3-1):
• De to øvrige arbeidsgruppenes endelige rapporter og anbefalinger, inklusive alle 

kostnadsberegninger, og eventuelle øvrige justeringer ferdigstilles endelig innen 10/9-2016
• Rapportene sendes ut på en samlet høring i organisasjonen i medio/ultimo september 2016
• Høringsfristen legges til 1. november 2016
• Prorektor ber arbeidsgruppene forestå sine vurderinger av høringsuttalelsene
• Rektor legger fram tilrådning for styret 07.12.16, saksansvarlig prorektor for utdanning med 

saksbehandling i utdanningsstaben
• Styrets vedtak følges opp i fakultetenes studieplanleggingsarbeid gjennom studieåret 2017/18 

med sikte på iverksettelse fra og med studieåret 2018/19
• Aktuelle utfasings- og overgangsordninger i henhold til de endelige vedtak må fastsettes 

samtidig
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Alternativ B – med samlet høringsfrist for 
de nye fakultetene på nyåret 201

• Arbeidsgruppenes endelige rapporter og anbefalinger, inklusive alle 
kostnadsberegninger, og eventuelle øvrige justeringer ferdigstilles endelig innen 
10/9-2016

• Rektor supplerer høringsinvitasjonene med eventuelle andre løsningsforslag i tillegg 
til de fra arbeidsgruppene samt inviterer høringsinstansene til lansering av mulige 
alternative løsninger. Saksansvarlig prorektor for utdanning med saksbehandling i 
utdanningsstaben:

• Rapportene sendes ut på en samlet høring i organisasjonen i medio/ultimo 
september 2016

• Høringsfristen legges til ultimo januar 2017, slik at uttalelser gis fra de nye 
fakultetene

• Prorektor ber arbeidsgruppene forestå sine vurderinger av høringsuttalelsene
• Rektor legger fram tilråding for vedtak i styret i styremøtet 16.03.2017, 

saksansvarlig prorektor for utdanning med saksbehandling i utdanningsstaben
• Styrets vedtak følges opp i fakultetenes studieplanleggingsarbeid gjennom 

studieåret 2017/18 med sikte på iverksettelse fra og med studieåret 2018/19
• Aktuelle utfasings- og overgangsordninger i henhold til de endelige vedtak må 

fastsettes samtidig



Kunnskap for en bedre verden 1

Evaluering av vårens møter i 
utdanningsutvalget og innspill til høstens 

møter

Hvordan kan vi best bruke 
høstens møter i 

utdanningsutvalget?



Kunnskap for en bedre verden 2

Om seminarformen. Spørsmål til drøfting

• Skal vi fortsette med seminarformen? 
• Har dere synspunkt på møteformen hvor vi har både 

en seminardel og ordinære UU-saker til behandling? 
• Aktuelle seminartema kan være merittering, 

digitalisering, kvalitetssystem og porteføljepolicy. Har 
dere synspunkt på forslagene til tema?

• Har dere innspill til andre seminartema, gjerne med 
utgangspunkt i de vedlagte figurene med 
hovedprioriteringer for utdanningsområdet 2016 
og Styrets forslag for prioriteringer i 2017?

• Vi foreslår at utdanningsdekanene innleder til 
seminarene. Synspunkt?



Kunnskap for en bedre verden

Hovedprioritering og virksomhetsmål 2016

• Horisont 2020

• Framtidsrettede studier og 
innovative læringsformer

• Tematiske satsinger og 
muliggjørende teknologier

• Bærekraftig 
nyskapingsarbeid

• Levende campus

• Fusjon

Virksomhetsmål 8: NTNU skal 
starte arbeidet med 

samordning av 
studieporteføljen

Virksomhetsmål 9: NTNU skal 
fremme undervisnings-

kompetanse og utvikle NTNU 
Toppundervisning

Virksomhetsmål 10: NTNU skal 
videreutvikle bruken av 

digitale verktøy for 
samhandling, undervisning, 

læring, vurdering og 
studieadministrasjon



Kunnskap for en bedre verden

Forslag til hovedprioriteringer med utvalgte
virksomhetsmål 2017

• Ett NTNU

• Nasjonal premissleverandør 

• Sterke, internasjonalt 
orienterte fagmiljøer

Vi skal heve kvaliteten i studieporteføljen 
gjennom samordning og effektivisering.

Vi skal forbedre, standardisere og 
digitalisere utvalgte arbeidsprosesser.

Vi skal øke vår relevans og videreutvikle vårt 
samarbeid med arbeidslivet gjennom å 

implementere politikkene for samarbeid med 
arbeidslivet og for etter- og videreutdanning.

Vi skal styrke profesjonsutdanningenes 
forskningsgrunnlag og relevans.

Vi skal skape fleksible læringsarealer på alle 
campus som er tilpasset nye læringsformer. 

Vi skal bli en mer aktiv internasjonal aktør 
gjennom å implementere Internasjonal 

handlingsplan i hele organisasjonen. 
Vi skal styrke den pedagogiske 

kompetansen og utvikle et system for 
pedagogisk merittering.



Kunnskap for en bedre verden 5

Om ordinære UU-saker. Spørsmål til 
drøfting 
• Har dere innspill til årshjulet for UU og de temaene som 

nevnes der?

• To øvrige tema er allerede nå foreslått som UU-saker i 
høst: 1. LAOS - obligatorisk og studiepoenggivende? 2. 
Oppfølging av nye retningslinjer fra UHR om sensur og 
retningslinjer for tilsynssensor. 

• Har dere forslag til andre tema eller synpunkt på de 
temaene som er foreslått?



Januar-
mars

April-juniJuli -
september

Oktober-
desember

Juli, august, september:
Priser og prosjekt utlyst i april-juni

Oktober, november, desember:
Orientering om endelige endringer i 
studieporteføljen (september/oktober)
Orientere om bestilling Kvalitetsmelding (september 
– oktober)
Priser og prosjekt utlyst i april-juni.
Innspill til tema for vårens UU-møter 
Evaluerer høsten UU-møter

Januar, februar og mars:
Vurdering av kriterier for eventuell utlysning av rektors 
utdanningsstrategiske midler (i januar/februar)
Orientere om styresak om Kvalitetsmelding (februar-mars)

Årshjul for UU som viser saker som gjentar seg fra år til år. 

April, mai, juni
Studieportefølje. Foreløpige forslag til endringer samt  
trender og langsiktige planer (mai) 
Agenda utdanningsdialogmøter (juni eller august)
Utlysning av diverse priser og prosjektmidler:

KDs utdanningkvalitetspris
NUVs prosjektmidler
NTNUs utdanningskvalitetspris
Olav Thon-prisen
Eventuell utlysning av  rektors 
utdanningsstrategiske midler

Innspill til tema for høstene UU-møter 
Evaluere vårens UU-møter 
Eventuell vurdering av innstilling til rektors 
utdanningsgstartegiske midler.
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Forslag til møte- og seminardatoer 
høsten 2016 

Kan vi redusere antall møter i høst? Prorektor foreslår at vi har 
tre seminar og et møte, som i sin helhet brukes til ordinære UU-
saker.

Første møte i høst er 29. august kl 12:30 til 16:00
Mulige møtedatoer etter august:
• mandag 26.09 
• mandag 31.10
• torsdag 24.11
• mandag 19.12 
Alle møter starter kl 12:30 og slutter senest kl 16:00.



Underviserundersøkelsen 2016

Ny spørreundersøkelse fra NOKUT

Kjerstin Tobiassen, UU 20.06.2016



2

Mål

• NOKUT ønsker å styrke kunnskapsgrunnlaget om 
utdanningskvalitet ved å innhente informasjon om 
undervisernes syn på utdanningskvalitet.

• Underviserundersøkelsen skal være et supplement til 
studentundersøkelsen Studiebarometeret. 

• NOKUTs ambisjon er at undersøkelsen skal stimulere til 
diskusjoner i fagmiljøene og samtidig synliggjøre 
undervisernes vurderinger av utdanningskvalitet.
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Gjennomføring

• Juni 2016 (pilot).
• E-post til alle tilsatte i et utvalg av utdanningstyper: 

statsvitenskap, samfunnsøkonomi, sosiologi, 
grunnskolelærer, sivilingeniør, ingeniør, historisk-
filosofiske fag og arkitektur.
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Tema

• undervisning og læringsprosess
• innsats-, ressurs- og rammefaktorer
• studentens forutsetninger, engasjement og innsats
• eksamen, læringsutbytte og relevans
• studieplan og programdesign
• ledelse og forvaltning av studieprogram
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Eksempler på spørsmål

• I hvilken grad mener du at disse undervisnings- og 
arbeidsformene bidrar til studentenes læringsutbytte?

• I hvilken grad mener du at din egen 
forskningskompetanse er viktig for din undervisning?

• I hvilken grad mener du at din erfaring fra undervisning 
er viktig for ditt FoU-arbeid?

• Hvor ofte lar du forskningslignende arbeidsoppgaver 
inngå i studentenes studiearbeid?

• Hvor ofte involverer du studenter i ditt eget FoU-arbeid?
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Resultat

• De første resultatene fra undersøkelsen skal foreligge høsten 
2016. 

• Det er planlagt en hovedrapport, og det kan bli presentasjoner 
av funn fra undersøkelsen på NOKUT-konferansen i 
november 2016 og eventuelt ved frokostmøter i regi av 
NOKUT i løpet av høsten 2016. 

• Det er også planlagt å presentere data på en portal våren 
2017. Portalen er under utarbeiding, og det er ikke endelig 
avgjort hvordan/ i hvilken form data skal presenteres. 

• NOKUTs mål er å presentere data i portalen på fagfelt- og 
faggruppenivå per institusjon, men om dette er mulig i alle 
tilfeller vil avhenge av svarinngang. Det vil ikke offentliggjøres 
data som gjør det mulig å identifisere svar fra enkeltpersoner. 

• Det skal ikke publiseres data på studieprogramnivå.
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Informasjon

http://www.nokut.no/no/universitet-og-
hoyskoler/kvalitetssikring-og--
utvikling/underviserundersokelsen/

https://innsida.ntnu.no/web/guest/beyondthewall/-
/messageserviceredirect/message/urn:uuid:8c0f0e94-0b51-
3eef-8449-44ea8859b313?eventopen=0

http://www.universitetsavisa.no/campus/2016/05/30/Unders
%C3%B8kelse-om-undervisning-57844.ece

http://www.nokut.no/no/universitet-og-hoyskoler/kvalitetssikring-og--utvikling/underviserundersokelsen/
https://innsida.ntnu.no/web/guest/beyondthewall/-/messageserviceredirect/message/urn:uuid:8c0f0e94-0b51-3eef-8449-44ea8859b313?eventopen=0
http://www.universitetsavisa.no/campus/2016/05/30/Unders%C3%B8kelse-om-undervisning-57844.ece
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