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Rektor 
 

Dato 
25.02.2016 

Referanse 
2016/1117 

 

Møtereferat 

Til: Utdanningsutvalgets medlemmer 

Gjelder: Utdanningsutvalget 

Møtetid: 22. februar 2016 
kl. 12:30 – 16:00 

Møtested: R4 i Realfagbygget, Gløshaugen 

 
Seminar fra kl 12:30 til 14:00. Utdanningsutvalgsmøte fra 14:00 til 16:00 

 
1.  Seminar om Internasjonal handlingsplan (IHP) (UU 04/2016)    

 
Seminaret startet med innledning om Internasjonal handlingsplan (IHP) og 
presentasjoner ved to studenter som har vært på utvekslingsopphold (fra 
Europastudier) eller hatt praksis ut (lærerutdanning). Deretter fulgte arbeid i 
grupper. Presentasjonene gitt av seksjonsleder Hilde Skeie og lærerstudent Marit 
Aune er vedlagt. 
 
Noen moment fra gruppearbeidet og prorektor Berit Kjeldstads oppsummering:  
Internasjonalisering kan foregå på  emne-, program-, fakultets- og fellesnivå. 
Sitter vi og venter på hverandre når det gjelder å ta fatt? 
Internasjonalisering kunne vært et tiltak under NTNU Toppundervisning, men det 
ble det ikke. Dere som utdanningsledere må ikke vente på felles tiltak før dere 
gjør noe selv; gjør dere ikke noe allerede, så sett i gang. Det forventes at hvert 
fakultet gjør seg noen refleksjoner. Det er fremdeles to år igjen av perioden for 
IHP. Spør dere selv om hvilke tiltak dere for eksempel har som er med på å 
fremme internasjonalisering i studieprogrammene. Hva kan dere lære av andre 
(ved NTNU, nasjonalt, internasjonalt)? 
Faglige spørsmål knyttet til internasjonalisering må løses av de faglige. Det er bra 
med en bevisstgjøring rundt dette. 
Vi må prioriter de internasjonale programmene våre og studenter på disse. Vi må 
spesielt følge opp i forhold til læringsutbytte og internasjonalt pensum. Deretter 
må vi se på internasjonalisering av de norske programmene. Studentinnleggene i 
dag viser to eksempler på internasjonalisering på norske studieprogram. 
Studieprogramlederne spiller en viktig rolle nå det gjelder internasjonalisering og 
mangfold i de norske programmene. Ved evaluering av studieprogrammene må 
det være et blikk på det internasjonale. De internasjonale og norske 
studieprogrammene skal måles på ulike måter i forhold til internasjonalisering.  
 
Oppsummeringen i tre stikkord: sjekk tilstanden på studieprogrammene, adresser 
studieprogramlederne og differensier tiltakene. 

 

 

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. 

 



  2 av 4 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Dato 
25.02.2016 

Referanse 
2014/4 

 

 
Konkrete innspill til tiltak som kan fremme internasjonalisering på campus: 
Linjeforeningene kan aktivt rekrutterer inn de internasjonale studentene og etablere 
en slags internasjonal klubb innad i linjeforeningene og på instituttene som har 
ansvar for å organisere sosiale og faglige aktiviteter, fungere som fadder osv. Det må 
gjerne, og kanskje helst, også være med norske studenter med internasjonal 
erfaring.  Her kan f.eks. faglærere inviteres inn til å snakke om forskningsopphold, 
studenter til å snakke om utveksling eller det å komme til Norge, sin egen kultur og 
forskjeller mm. NTNU Bridge og brusselkontoret og muligheter for internships kan 
presenteres her. I tillegg til sosiale aktiviteter kan man ha mat fra ulike deler av 
verden. Man kan arrangere f.eks. fransk uke, midtøstenuke, afrikansk uke osv. 
Det kan kreves at vitenskapelig ansatte som er på opphold i utlandet bygger nettverk 
på utdanning – og ikke bare på forskning – når de er ute. Faglærere kan reise på 
studietur for å se på hvordan internasjonalisering på campus rigges ved andre 
universitet. 
De internasjonale studentene må tenkes inn i fadderuka/fadderodningen.  
Det må jobbes med inntakskvaliteten på de internasjonale studentene. 
Studentene må bevisstgjøres på at de skal bidra til internasjonalisering på 
studieprogrammet. De ser ofte ikke at det er naturlig at de tar initiativ selv.  

 
2.  Kvalitetsmelding for utdanning 2014-15 (UU 05/2016)    

   
Prorektor Berit Kjeldstad presenterte Kvalitetsmeldingen 2014 – 2015 sammen 
med hovedprioritering og virksomhetsmål for 2016 og innspill til området PBO 
(plan og budsjett) for 2017 for utdanningsområdet. Presentasjonen er vedlagt.  

 
Saken ble drøftet. Innspillene tas med inn i det videre arbeidet. 
 

 

3.  Levende og attraktivt campus – piloter for nye undervisningsformer og 
formelle/uformelle møteplasser. (UU 06/2016) 
 
Eiendomssjef Lindis Burheim og eiendomsutvikler Anne Karoline Simonsen 
presenterte saken. Se vedlagt presentasjon. 
 
Når et fakultet er inne i en dialog med Eiendomsavdelingen om utvikling av areal 
til undervisnings- og læringsformål, må faglig ledelse på studieprogrammene delta 
aktivt i planleggingen for å utforme arealet ut fra en faglig og pedagogisk plan. På 
denne måten tilpasses arealet læringsmålene for studieprogrammene. 
Studentene tar ikke i bruk areal til faglig aktivitet dersom ikke arealet - både faglig 
og pedagogisk - er tilrettelagt for læring. Studieprogrammene ved «gamle» NTNU 
har liten kultur for å kople seg opp mot eiendomsutviklere på denne måten. De 
tre tidligere høgskolene kan ha gjort seg erfaringer som vi kan bygge videre på. 
 

 

4 Det fusjonerte NTNU: Nytt om arbeidet med å reorganisere og forbedre 
virksomheten med vekt på utdanningsrelaterte saker (UU 07/2016)  
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Prorektor Berit Kjeldstad presenterte «Tiltak og prosjekter i 2016 for samordning 
av studieporteføljeutvikling og faglig integrasjon”. Arbeidet skjer i tett dialog med 
prorektor for faglig integrasjon Helge Klungland. Samordningstiltakets 
organisering, sammensetning av arbeidsgrupper og mandatene for 
arbeidsgruppene ble presentert. Presentasjonen er vedlagt.  
 
Til orientering legger også ved en presentasjon lagt fram i fellesskap av prorektor 
for utdanning Berit Kjeldstad og prorektor for faglig integrasjon Helge Klungland i 
dekanmøtet 23/2-16. I denne presentasjonen er også tatt inn sammensetningene 
av arbeidsgruppene under T3, samt mer oppdaterte sammensetninger av 
arbeidsgruppene under T4 hvis endelige sammensetninger blir avklart i løpet av 
onsdag 24/2 i henhold til det avtalte i dekanmøtet 23/2-16 (ref.anm.) 
 
 

Eventuelt Møtet i Utdanningsutvalget den 10. mars ledes av studiesjef Inge Fottland  

 
 

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  
Undervisningsdekan Stein Ove Erikstad (IVT), NTNU Even Fossum 

Svendsen møtte 
Undervisningsdekan Hilde Grimstad (DMF), NTNU  
Undervisningsdekan Øyvind Ellingesen (DMF), NTNU Forfall 
Undervisningsdekan Tanja Ellingsen (SVT), NTNU  
Undervisningsdekan Tine Hestbek (SVT), NTNU  
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)  
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 
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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  
Studiedirektør Gunnar Bendheim, NTNU (tidligere HiST)  
  
Utvalgets sekretær Kirsti Rye Ramberg, NTNU  
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• Internasjonal handlingsplan



NTNUs Internasjonale
handlingsplan 2014 - 2017
I Deltakelse i det globale 

kunnskapssamfunnet
1. Samarbeid i Europa
2. Samarbeid med fremragende 

internasjonale fagmiljø
3. Samarbeid med utviklingsland

II Internasjonal mobilitet
1. Studenter
2. Vitenskapelig ansatte

III Internasjonalisering av    
utdanningen

1. Bachelor- og masterutdanningen
2. Forskerutdanningen 



I Deltakelse i det globale 
kunnskapssamfunnet
1. Samarbeid i Europa

• H2020: 1 milliard
• ERC: 16 Grants 
• EIT: 3 KICs
• JPI: 20 søknader/år
• Erasmus+: 10 Joint Master programmes og 5 strategisk 

partnerskap

2. Samarbeid med fremragende internasjonale 
fagmiljøer
• Identifisere, utvikle strategiske 

partnerskap, sampublisering og 
kvalitet i utdanningen

3. Samarbeid med utviklingsland
• Institusjonelt forankret samarbeid 

med strategiske partnere
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II Internasjonal mobilitet

1. Utgående og innkommende                       
studentmobilitet 
• Samsvar mellom antallet inn og antallet ut
• 40 % av gradsstudentene skal ut
• Integrasjon av innkommende 

2. Utgående og innkommende mobilitet, 
vitenskapelig ansatte
• Tilrettelagt for faglige utenlandsopphold for alle fast 

vitenskapelig ansatte
• 30 % av post doktorer på forskningsopphold ute
• 40 % av ph.d.-kandidatene forskningsopphold ute
• Aktiv rekruttering av utenlandske vitenskapelig ansatte
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Delmål 1: Internasjonal mobilitet for 
NTNUs gradsstudenter

Minst 40 % av NTNUs gradsstudentene skal ha 
hatt et opphold ved et lærested i utlandet av ett 
eller to semesters varighet innen 2017.

Tiltak:
 NTNUs studieprogram skal identifisere ett år eller ett semester i studieløpet der 

det er åpning for og tilrettelagt for internasjonal studentutveksling, og det skal 
settes mål for økt utgående studentmobilitet.

 Studieprogrammene skal legge til rette for at studentutveksling kan foregår som 
del av samarbeidsavtaler og identifisere et utvalg samarbeidsinstitusjoner som 
det inngås avtaler om studentutveksling med.
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Delmål 2: Internasjonal studentmobilitet 
inn til NTNU 

Innkommende studenter på utveksling skal ha 
relevant kompetanse i forhold til de emner de 
skal ta og integreres i et studieprogram. 

• Tiltak:
 NTNUs skal utvikle felles rutiner for 

kvalitetssikring av innkommende 
utvekslingsstudenter. 

 NTNU skal tilrettelegge for de utenlandske 
studenter. 
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III 
Internasjonalisering 
av utdanningen
1. Internasjonalisering av 

bachelor- og masterutdanningen
• Studieprogrammer tilpasset et 

internasjonalt arbeidsmarked og som 
reflekterer globale utfordringer

• Studieprogrammene tilrettelagt for 
internasjonal rekruttering

• Studieprogrammene tilrettelagt for et 
internasjonalt læringsmiljø

• Internasjonalt samarbeid om 
utdanning

2. Internasjonalisering av 
forskerutdanningen
• Alle ph.d.-kandidater del av et 

internasjonalt forskningsmiljø
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III. Internasjonalisering av utdanningen 

• Internasjonalisering av høyere utdanning er et 
avgjørende virkemiddel for å styrke kvalitet og 
relevans i utdanningen. Et internasjonalt læringsmiljø 
bidrar til refleksjon og vekst for det enkelte individ og gir 
studentene kompetanse som er viktig for deltakelse og 
attraktivitet i det globale og nasjonale 
arbeidsmarkedet. Internasjonal deltakelse i 
studieprogrammene bidrar til at NTNUs studieprogram 
videreutvikles i tråd med internasjonale trender. 



1. Internasjonalisering av bachelor- og masterutdanningen

Mål:

 NTNUs studieprogrammer skal være tilpasset et internasjonalt arbeidsmarked 
og reflektere globale utfordringer. 

 NTNUs bachelorprogrammer og 2-årige masterprogrammer skal, der det er 
hensiktsmessig, være tilrettelagt for internasjonal rekruttering. 

 NTNUs studieprogrammer skal være tilrettelagt for et internasjonalt 
læringsmiljø som utvikles av mangfoldet blant studenter og undervisere.

 NTNU skal ha økt utdanningssamarbeid med prioriterte utenlandske 
institusjoner.



10

Tiltak: 

• NTNUs studieprogrammer skal utvikle læringsmål som reflektere globale 
utfordringer. 

• Undervisningen på masternivå skal der det er hensiktsmessig være  
på engelsk.

• Studieprogrammene skal ta i bruk undervisningsmetoder som 
utnytter mangfoldet blant studenter og undervisere i internasjonalisering av
læringsmiljøet. NTNU skal vurdere tilbud til undervisere for å håndtere en 
internasjonal undervisningssituasjon

• NTNU skal utvikle gode modeller for internasjonalt
programsamarbeid slik at internasjonale programmer på en 
rasjonell måte kan samkjøres med det øvrige studietilbudet.



Mitt møte med skolen i Zambia

En annerledes praksis



Dagens program:
 Presentasjon av praksisskolen
 Hvordan ble jeg tatt i mot av praksisskolen i Zambia?
 Hvordan kan jeg nyttiggjøre meg disse erfaringene hjemme i 

Norge?



Hvor i verden er Zambia?



Livingstone, Zambia



Libala Primary School

 Skole for barn fra 3 år    
(pre school) og opp til 13. 
klassetrinn. 

 Omtrent 30 ansatte.
 Litt over 450 elever.
 En skole med lite ressurser. 



Libala Primary School

 Elevene må kjøpe 
skoleuniform og betale 50 
kwacha per semester for å 
gå på skolen (tilsvarer litt 
over 100 NOK).

 Skolen har hatt avtale med 
HiST i flere år og er vant til 
å ta imot norske studenter.



Hvordan ble jeg møtt på 
praksisskolen?
 Tok i mot oss på best 

mulige måte.
 Forklarte hva som ble 

forventet av oss.
 Vi ble sett på som ressurser 

og fikk frie tøyler.
 Sosiale normer og 

forventninger.



Integrering i praksis

 Fikk være meg selv, stor 
takhøyde.

 De andre lærerne viste 
interesse for vår kultur.

 Behjelpelige, vennlige.
 Faglig praksisrapport og 

sosial praksisrapport.



Culture Club



I landsbyen



Besøk på gamlehjem



Besøk på barnehjem



I kirka



Hva har jeg lært av dette? 

 Kulturkræsj: kjenne på hvordan det er å være den som er 
annerledes.

 Viktig å få være seg selv og beholde sin særegenhet.
 Sette ord på forventinger.
 Vise interesse for andres kultur: vi kan lære mye av 

hverandre!



Takk for meg! 



Kvalitetsmelding 2014-15

Utdanningsutvalget 22. februar 2016
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Kvalitetsmelding 2014-2015 

• 4 kvalitetsmeldinger legges fram for styret (NTNUs 
kvalitetsmelding 2014-2015 og de høyskolenes meldinger for 
kalenderåret 2014)

• Felles styrenotat
• Hovedprioriteringer og virksomhetsmål for 2016 er felles 
• På bakgrunn av de fire meldingene foreslås områder til plan og 

budsjettprosessen 2017

Spesielt i år

• 1 kvalitetsmelding basert på NTNUs kvalitetssystem for utdanning 

Neste år 



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
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Areal

Pedagogisk 
utvikling 

Digitalisering

Innspill til områder PBO 2017

For at NTNU skal nå 
fusjonsmålene innenfor 
utdanningsområdet, vil 
det stille store krav til 
utvikling av gode og 

langsiktige løsninger for 
NTNUs digitale, fysiske 

og pedagogiske 
læringsmiljø



Levende og attraktivt campus -
piloter for nye undervisningsformer og 
formelle/uformelle møteplasser.

Utdanningsutvalget 22. februar 2015
Eiendomssjef Lindis Burheim
eiendomsutvikler Anne Karoline Simonsen



Virksomhetsmål for 2016: 
NTNU skal planlegge og etablere piloter som legger til rette for nye 
undervisningsformer og formelle/uformelle møteplasser. 

2015:
Et pilotprosjekt - utredet, planla og startet realiseringen av et pilotprosjekt for 
nye uformelle læringsarealer og uformelle møteplasser. 

Bakgrunn:
• NTNUs Strategi og budsjettfordeling for 2015, samt langtidsutsikter 2016-2018. 
• Årsplan 2016, samt langtidsutsikter 2017-2019

- Fremtidsrettede studier og innovative læringsformer
- Levende campus - bedre læringsmiljø, attraktive møteplasser osv

• Kvalitetsmelding fra utdanning 2013-2014 og 2014-2015
- faglige og sosiale møteplasser for studentene
- innovative læringsformer



Finansiering og  organisering av pilotprosjektet 2015.
• Pilotprosjektet har hatt som mål å tilrettelegge for nye uformelle læringsarenaer for 

studentene, og å bidra til et mer levende campus. 

• For 2015 er ble det satt av midler til pilotprosjektet i budsjettrammene for NTNUs 
planer for vedlikehold og utvikling – rullerende langtidsplan.

• Det er i utgangspunktet forutsatt at dette skal brukes på arealer som er felles for 
hele NTNU og ikke på arealer som «eies» av det enkelte fakultet.

Organisering i 2015

• Prosjekteier: Eiendomssjef, Lindis Burheim
• Prosjektet har et Prosjektråd  bestående av: Eiendomssjef(Lindis Burheim), Studiesjef (Inge 

Fotland), Biblioteksjef(Lisbet Tangen) og IT-sjef (Håkon Alstad)

• Rådgivningsgruppe: Råd og innspill til prosjektet og prosessen. 

Yngve M. Hereide(Nestleder Studenttinget), Inge Fottland(Studiesjef), Tove 
Knudsen(Biblioteket), Jorunn Alstad(Biblioteket), Nina Tanche – Nilsen(Stab Eiendom), Gro 
Rødne(AB),Kjell E. Ronæss(SiT), Tone Merethe Aasen(NTNU Campus) og Reidar Lyng(UNIPED)





Møbleringsplan U1



Andre prosjekter i 2015:

Samarbeid med IME fakultetet:
«KOOPEN», 
gruppeundervisningsareal i 
elektroglassgårdene

Andre utførte tiltak i samarbeid 
med SiT som skal bidra til «en mer 
levende campus»:

Hangaren
Cafe Sito



2016 - Pilotprosjekt - interaktive undervisningsareal

2015: Prosjektrådet etablerte kriterier for prioritering av pilotprosjekt.
2015: Pilotprosjekt ble spilt inn i dialog med fakultet vedr campusprosjektet –
konkretisering og illustrasjon. Ikke alle meldte seg på.
2015: Prosjektrådet anbefalte å prioritere utvikling av interaktive undervsininsgareal i 
2016, ideer fra studietur, se egen film

• Dragvoll
• Gløshaugen

Organisering ressursgruppe med kontinuitet:
Fagmiljøene, IT-avd, multimediasentret, Eiendom



Gløshaugen



Dragvoll



Organisering av prosjektet 2016 – I 
• Prosjekteier: 

• Eiendomssjef Lindis Burheim

• Prosjektråd:
• Eiendomssjef(Lindis Burheim), Studiesjef (Inge Fotland), Biblioteksjef(Lisbet Tangen) og IT-

sjef (Håkon Alstad)

• Prosjektleder: 
• Anne K. Simonsen, NTNU Eiendom, 

• Ressursgruppe – kompetansegruppe med kontinuitet: 
• Representant(er) fra IT-avdelingen, Studieavdelingen/multimediasentret, 

Rektors stab for utdanning, Eiendomsstaben, studentrepresentant, 
Fakulteter/institutter (fagmiljøene).

Rammeavtalepartnere – arkitekt og prosessledelse



Organisering av prosjektet fra 2016 - II

• Evaluering av pilotprosjektene etter gitte kriterier
• Nye pilotprosjekt fra 2016 (?) og utover:

- Innmelding av nye pilotprosjekt kontinuerlig – frist ca august
- Referansegruppe og campusprosjektet involveres
- Beslutning i prosjektrådet – høst 2016 etter gitte kriterier

• Referansegruppens rolle:
- kompetansegruppe med kontinuitet
- rådgivende gruppe – også ved andre prosjekt
- erfaringsgruppe

• Kommunikasjon – Forslag: hjemmeside for informasjon og inspirasjon 



Tiltak og prosjekter i 2016 for samordning av 
studieporteføljeutvikling og faglig integrasjon.

Prosjektorganisajon
Arbeidsgrupper: 

-Mandater
-Sammensetninger

Febr.-2016 (BJK-JIR, HK-AO)
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NTNUs strategi: Kunnskap for en bedre 
verden
• En utdanning preget av kvalitet på høgt internasjonalt nivå, 

faglig og pedagogisk

• Samordnet studieporteføljeutvikling og faglig integrasjon

• Kvalitet i studieportefølje, studieprogram og emner

• Overlappende aktiviteter
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Kvalitet i utdanning

Kvalitet i 
portefølje 

Kvalitet i 
program

Kvalitet i 
emner 
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Hovedprioriteringer 2016,  S-52/15 

• Horisont 2020 

• Tematiske satsinger og muliggjørende teknologier 

• Framtidsrettede studier og innovative læringsformer 

Virksomhetsmål 8: NTNU skal starte arbeidet med samordning av 
studieporteføljen.

Virksomhetsmål 9: NTNU skal fremme undervisningskompetanse og utvikle 
NTNU Toppundervisning.

Virksomhetsmål 10: NTNU skal videreutvikle bruken av digitale verktøy for 
samhandling, undervisning, læring, vurdering og studieadministrasjon. 

• Bærekraftig nyskapingsarbeid 

• Levende campus 

• Fusjon 
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Virksomhetsmål 8: NTNU skal starte arbeidet 
med samordning av studieporteføljen

T1: Revidere og implementere kvalitetssystem for
utdanning, og utvikle felles kvalitetskultur

T2: Samordne studieporteføljesakene og opptaks-
rammesaken

T3: Utrede øvrige momenter ang. studieporteføljearbeid

T4: Igangsette og drive arbeidsgrupper fordelt etter 
sentrale utdanningsområder - faglige integrasjons-
prosjekter
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Virksomhetsmål 8: NTNU skal starte arbeidet 
med samordning av studieporteføljen

Tiltak og delmål:
T1: : Revidere og implementere kvalitetssystem for utdanning, og utvikle felles kvalitetskultur.

T1-1: Samordne kvalitetsmelding for 2014/2015 og 2015/16.
T1-2: Veiledning for utvikling av studieplaner – igangsatt og ferdigstilles vår 2016:

Studieplanlegging - felles prosesser for og krav til innhold i studieplan og emnebeskrivelser*
-ledes av prodekan Ingeborg Kamsvåg, FSH –sekretariatsleder: Olve Hølaas, utd.staben. 

Studieplanlegging - systemer, tjenester og informasjonsflyt*                              
T1-3: Veiledning for periodiske evalueringer* - igangsatt og ferdigstilles vår 2016.
T1-4: Videreutvikle utdanningsledelse med fokus på implementering av mandat for studieprogramledelse
* Vedtas av Rektor, og knyttes til «Krav til studier ved NTNU» og «Veiledning for opprettelse av nye studier ved NTNU» vedtatt av Rektor 10.12.2015.

T2 Samordne studieporteføljesakene og opptaksrammesaken
T2-1: Strategisk styresak om studieporteføljeutvikling
T2-2: Endelig vedtak om endringer i studieporteføljen 2017/18
T2-3: Samordning av prosess og grunnlag for saken ferdigstilles vår 2016
T2-4: Vedtak av opptaksrammefordeling 2017/18

T3: Utrede øvrige momenter angående studieporteføljearbeid
T3-1: Emnestørrelse
T3-2: Ex.phil., ex. fac. og perspektivemne
T3-3: Eksperter i Team

T4: Igangsette og drive arbeidsgrupper fordelt etter sentrale utdanningsområder - faglige integrasjonsprosjekter
T4-1: Lærer- og lektor
T4-2: Helse
T4-3: Økonomi
T4-4: Teknologi
T4-5: IKT
T4-6:   Realfag (naturvitenskap)



7

Samlet prosjektorganisasjon

• Prosjekteiere og prosjektstyre:
-prorektor for utdanning, Berit J. Kjeldstad
-prorektor faglig integrasjon, Helge Klungland

• Prosjektkoordinatorgruppe:
Undervisningslederne:

-Svanhild Schønberg, -Gro Dæhlin, -Webjørn Rekdalsbakken
Studiedirektørene:

-Inge Fottland, -Gunnar Bendheim, -Gunn Rognstad, -Marianne Vinje
Koordinator-sekretariat:
-Jon Inge Resell, -Arnulf Omdal, -Ken Stebergløkken, -Knut Veium

• Del-prosjektene, arbeidsgruppene
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Arbeidsgrupper del 1 – om sammensetning

T1-2: Veiledning for utvikling av studieplaner, 2 delgrupper:

• Studieplanlegging - felles prosesser for og krav til innhold i 
studieplan og emnebeskrivelser

Arbeidsgruppeleder: -Prodekan Ingeborg Kamsvåg, FHS
Sekretariatsleder: -Olve Hølaas, utdanningsstaben
Øvrig sekretariat: -Tonje Trønnes (Gjøvik)

-Per A. Orloff (Ålesund)

• Studieplanlegging - systemer, tjenester og informasjonsflyt 
(jfr. timeplanleggings- og romplanleggingsprosjektet)

Innleid prosjektleder: -Frode Stortiset.

T1-3: Veiledning for periodiske evalueringer
Arbeidsgruppe- og sekretariatsledere:

-Nils R. Bodsberg, utdanningsstaben.
-Christina J. Slutås, utdanningsstaben.
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Arbeidsgrupper del 2, faglig integrasjon, 
om sammensetning
Momenter angående studieporteføljearbeid

T3-1: Emnestørrelse
Arbeidsgruppeleder: -Prodekan Øyvind Gregersen, NT.
Sekretariat: -Hege B. Jacobsen, utdanningsstaben.

-1-2 personer til.

T3-2: Ex.phil., ex. fac. og perspektivemne
Arbeidsgruppeleder: -Prodekan Svein Gladsø, HF.
Sekretariat: -Kjersti Møller, utdanningsstaben.

-Marianne Løvdal, HF.
-Elin Steen, SVT.

T3-3: Eksperter i Team
Arbeidsgruppeleder: -Prodekan Brynjulf Owren, IME.
Sekretariat: -Ole K. Solbjørg, utdanningsstaben.

-Kjersti Forbregd, SVT.
-Erik Sigvaldsen, AB.
-Nina Haugland Andersen, EiT.



10

Arb.grupper del 2 forts., om sammensetning

Faglige integrasjonsprosjekter:
T4-1: Lærer- og lektor
T4-2: Helse
T4-3: Økonomi/ledelse 
T4-4: Teknologi
T4-5: IKT
T4-6: Realfag (naturvitenskap)

Dekanene og viserektorene er gitt forslagsfrist 18.02.16 for:
• 2-3 kandidater (faglige) som medlemmer til aktuelle faggrupper
• 1 administrativt tilsatt fra relatert fakultet som kan gå inn i 

sekretariatet til en faggruppe, sammen med andre 
medarbeidere fra aktuelle fakulteter, byer og fra utdanningsstab 
og studieavdelingene sentralt på NTNU
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T1-2: Om mandatet for arbeidsgruppe for
utarbeidelse av Veiledning for utvikling
av studieplaner

• Ferdigstilles innen utgangen av vårsemestret 2016
• Skal ta utgangspunkt i studieforskriftens § 4-2

§ 4-2 (1): Krav til studieplan
§ 4-2 (2): Krav til emnebeskrivelser

• Minimumskrav – ikke uttømmende
• Veiledninga skal anføre hva som kreves i utfyllende beskrivelse
• Skal gjelde for alle studieplaner
• Skal benyttes når endelige forslag til nye studieprogram 

framsettes om høsten med henblikk på det påfølgende studieår
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T2: Samordne studieporteføljesakene og
opptaksrammesaken

T2-1: Styresak om samlet studieporteføljeutvikling (16.06.16)

T2-2: Vedtak om endringer i studieporteføljen 2017/18 (26.10.16)

T2-3: Samordning av prosess og grunnlag for sak 2 ferdigstilles
vår 2016; jfr. Veiledning for utvikling av studieplaner

T2-4: Vedtak av opptaksrammefordeling 2017/18 (01.12.16)
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Mandater for de 3 T3-gruppene

• Faglige konsekvenser i fokus – fordeler og ulemper ved ulike 
løsninger og valg

• Økonomiske konsekvenser bes også vurdert, gruppene 
suppleres med controllere

• Alle gruppene avgir (foreløpig) innstilling til prorektor for 
utdanning innen 1/5-2016 – løypemeldinger

• Etter styremøtet 16/6-2016 avklares behovet for om gruppene 
skal fortsette sitt arbeid høsten 2016
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Mandatene for T4-arb.gruppene; faglig 
integrasjon i hht sentrale utd.områder
1. Beskrive en felles ambisjon for det respektive utdanningsområdet ved 

NTNU
2. Beskrivelse av dagens studieprogramportefølje ved NTNU

Prosjektgruppene/arbeidsgruppene skal beskrive helheten i dagens
studieportefølje på utdanningsområdet inklusive etter- og videreutdanning.
De skal analysere hvordan behovene innenfor utdanningsområdet ivaretas gjennom
eksisterende og planlagt portefølje, og om det er tilbud i dagens portefølje som kan
samordnes på en bedre måte.

3. Arbeider i hele 2016
Disse arbeidsgruppene arbeider i hele 2016. Når ny fakultetsledelse starter 01.01.2017
må det vurderes hvordan arbeidet skal organiseres videre. Det kan være naturlig at flere
av gruppene da ledes av et fakultet. 

Endringene i studieporteføljen må på vanlig måte inngå i den fakultetsvise felles-prosedyren
for studieportefølje og opptaksrammer som rektor har vedtatt. 

Eventuelle «lavthengende frukter» med henblikk på portefølje-endringer fra 2017/18 må 
kanaliseres inn i eksisterende fakultetsstruktur ved foreløpige runde 1 og endelige runde 2 i
2016.

Endringer fra 2018/19 må kanaliseres inn i den nye fakultetsstrukturen ved tilsvarende
syklusrunder i 2017.
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Prosess i 2016        studieåret 2017/18 
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Langsiktig utvikling



Tiltak og prosjekter 2016 
Samordning av studieporteføljeutvikling og faglig integrasjon

Prosjektorganisajon
Arbeidsgrupper
- Mandater
- Sammensetninger 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim1Ifd9ZLKAhXk63IKHV8lBpcQjRwIBw&url=http://dusken.no/artikkel/20863/kloakklukt-pa-glshaugen/&psig=AFQjCNHv9AoT3ptpYMHBD916-MQpb-Mqug&ust=1452091715358935
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim1Ifd9ZLKAhXk63IKHV8lBpcQjRwIBw&url=http://dusken.no/artikkel/20863/kloakklukt-pa-glshaugen/&psig=AFQjCNHv9AoT3ptpYMHBD916-MQpb-Mqug&ust=1452091715358935
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Kunnskap for en bedre verden

• En utdanning preget av kvalitet på høgt 
internasjonalt nivå, faglig og pedagogisk

• Samordnet studieporteføljeutvikling og faglig 
integrasjon

• Kvalitet i studieportefølje, studieprogram og emner
• Overlappende aktiviteter
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Kvalitet i utdanning

Kvalitet i 
portefølje 

Kvalitet i 
program

Kvalitet i 
emner 



4

Hovedprioriteringer 2016,  S-52/15 

• Horisont 2020 

• Tematiske satsinger og muliggjørende teknologier 

• Framtidsrettede studier og innovative læringsformer 

Virksomhetsmål 8: NTNU skal starte arbeidet med samordning av
studieporteføljen.

Virksomhetsmål 9: NTNU skal fremme undervisningskompetanse og utvikle 
NTNU Toppundervisning.

Virksomhetsmål 10: NTNU skal videreutvikle bruken av digitale verktøy for 
samhandling, undervisning, læring, vurdering og studieadministrasjon. 

• Bærekraftig nyskapingsarbeid 

• Levende campus 

• Fusjon 
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Virksomhetsmål 8 
NTNU skal starte arbeidet med samordning av 
studieporteføljen

1. Revidere og implementere kvalitetssystem for 
utdanning, og utvikle felles kvalitetskultur

2. Samordne studieporteføljesakene og 
opptaksrammesaken

3. Utrede øvrige momenter ang. 
studieporteføljearbeid

4. Igangsette og drive arbeidsgrupper fordelt 
etter sentrale utdanningsområder - faglige 
integrasjonsprosjekter
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Virksomhetsmål 8 
NTNU skal starte arbeidet med samordning av 
studieporteføljen
T1: Revidere og implementere kvalitetssystem for utdanning, og utvikle felles kvalitetskultur.

T1-1: Samordne kvalitetsmelding for 2014/2015 og 2015/16.
T1-2: Veiledning for utvikling av studieplaner – igangsatt og ferdigstilles vår 2016:

-Studieplanlegging - felles prosesser for og krav til innhold i studieplan og emnebeskrivelser*
-ledes av prodekan Ingeborg Kamsvåg-FHS. –sekretariatsleder: Olve Hølaas, utd.stab.

-Studieplanlegging - systemer, tjenester og informasjonsflyt*                              
T1-3: Veiledning for periodiske evalueringer* - igangsatt og ferdigstilles vår 2016.
T1-4: Videreutvikle utdanningsledelse med fokus på implementering av mandat for studieprogramledelse
* Vedtas av Rektor, og knyttes til «Krav til studier ved NTNU» og «Veiledning for opprettelse av nye studier ved NTNU» vedtatt av Rektor 10.12.2015.

T2 Samordne studieporteføljesakene og opptaksrammesaken
T2-1: Strategisk styresak om studieporteføljeutvikling
T2-2: Endelig vedtak om endringer i studieporteføljen 2017/18
T2-3: Samordning av prosess og grunnlag for saken ferdigstilles vår 2016
T2-4: Vedtak av opptaksrammefordeling 2017/18

T3: Utrede øvrige momenter angående studieporteføljearbeid
T3-1: Emnestørrelse
T3-2: Ex.phil., ex. fac. og perspektivemne
T3-3: Eksperter i Team

T4: Igangsette og drive arbeidsgrupper fordelt etter sentrale utdanningsområder - faglige
integrasjonsprosjekter
T4-1: Lærer- og lektor
T4-2: Helse
T4-3: Økonomi
T4-4: Teknologi
T4-5: IKT
T4-6: Realfag (naturvitenskap)
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Samlet prosjektorganisasjon

• Prosjekteiere og prosjektstyre:
- prorektor for utdanning, Berit J. Kjeldstad
- prorektor faglig integrasjon, Helge Klungland

• Prosjektkoordinatorgruppe:
– Undervisningslederne:

• Svanhild Schønberg, Gro Dæhlin, Webjørn Rekdalsbakken
– Studiedirektørene:

• Inge Fottland, Gunnar Bendheim, Gunn Rognstad, Marianne Vinje
– Koordinator-sekretariat:

• Jon Inge Resell, Arnulf Omdal, Ken Stebergløkken, Knut Veium

• Del-prosjektene, arbeidsgruppene



8

Om mandatene for de 3 T3-gruppene

• Faglige konsekvenser i fokus – fordeler og 
ulemper ved ulike løsninger og valg

• Økonomiske konsekvenser bes også vurdert, 
gruppene suppleres med controllere

• Alle gruppene avgir (foreløpig) innstilling til 
prorektor for utdanning innen 1/5-2016 –
løypemeldinger

• Etter styremøtet 16/6-2016 avklares behovet for 
om gruppene skal fortsette sitt arbeid høsten 2016
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T3-1; Emnestørrelse - Sammensetning

Arbeidsgruppeleder: -Prodekan Øyvind W. Gregersen, NT.

Faglige medlemmer: -Skender Redzovic, IAS-FHS.
-Kjell I. Tomren, AIR-NTNU i Ålesund.
-Trond Aalberg, IDI-IME.

Studenttinget: -Kristian Hovd Sjølie
Adm. medl.: -Lars Grønflaten, DMF.

-Gunn Rognstad, NTNU i Gjøvik.
-Arve Sletten, HHiT.

Sekretariat: -Hege B. Jacobsen, utdanningsstaben.
-1-2 personer til.
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T3-2; -Ex.phil., -Ex.fac, -Perspektivemne; 
Sammensetning

Arbeidsgruppeleder: -Prodekan Svein Gladsø, HF.

Faglige medlemmer: -Lars T. Materstvedt, IFR-HF.
-Toril Forbord, ISV-FHS.
-Kristin Viggen, IAS-FHS.
-Torbjørn Kravdal, TØL-NTNU i Gjøvik.
-Marianne Frilund, AIR-NTNU i Ålesund.
-Mads Nygård, IDI-IME.
-Jon A. Støvneng, IFY-NT.

Studenttinget: -Ingvild M. Sørlie
Adm. medl.: -Hans Martin Tunaal, DMF.

-Grete Lillemyr, HHiT.

Sekretariat: -Kjersti Møller, utdanningsstaben.
-Marianne Løvdal, HF.
-Elin Steen, SVT.
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T3-3; Eksperter i team -
Sammensetning
Arbeidsgruppeleder: -Prodekan Brynjulf Owren, IME.

Faglige medlemmer: -Ann-Katrin Stensdotter, IHV-FHS.
-Randi Juul, IAS-FHS.
-Simon McCallum, IMT-NTNU i Gjøvik.
-Synnøve Hofseth Almås, AIH-NTNU i Ålesund.
-Ottar Osen, AIR-NTNU i Ålesund.
-Jan Olaf Olaussen, HHiT.
-Dag Svanæs, IDI-IME.
-Størker Moe, IKP-NT.
-Kristian M. Lien, IKP-FT.
-Bjørn Sortland, EiT-staben.

Studenttinget: -Kim Aalgot
Adm. medl.: -Ann-Helen Kirknes, IVT.

Sekretariat: -Ole K. Solbjørg, utdanningsstaben.
-Nina Haugland Andersen, EiT-staben.
-Kjersti Forbregd, SVT.
-Erik Sigvaldsen, AB.
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T4 - Mandat del A
Lærer- og lektor, Helse, Økonomi/ledelse, Teknologi, IKT og Realfag (naturvitenskap)

1. Målgrunnlaget 
Målgrunnlaget for faglig integrasjon har tre pilarer:
• Styresak 52/15 Årsplan for 2016, samt langtidsutsikter 

2017-2019: Aktuelle mål er samordning av 
studieporteføljen; fremme undervisningskompetanse og 
utvikle NTNU Toppundervisning; videreutvikle bruken av 
digitale verktøy for samhandling, undervisning, læring, 
vurdering og studieadministrasjon.

• Fusjonsplattformen: Jfr. blant annet delkapittel 2.1 
Framtidsrettet utdanning og Del 3 Høye ambisjoner for 
fagområdene.

• SAK: Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon er ett av 
de sentrale målene i gjeldende kunnskapspolitikk og gir 
derfor også retning for arbeidet med faglig integrasjon. 
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T4 - Mandat del A
Lærer- og lektor, Helse, Økonomi/ledelse, Teknologi, IKT og Realfag (naturvitenskap)

2. En felles ambisjon for utdanningsområdet
Arbeidsgruppene skal beskrive en felles ambisjon for sitt utdanningsområde.  

3. Beskrivelse av helheten og samordning av 
studieprogrammene 
Arbeidsgruppene skal beskrive helheten i dagens studieprogramportefølje.
Gruppene skal vurdere i hvilken grad studieporteføljen er relevant i forhold til 
dagens og framtidens kompetansebehov og gi tilråding om et samlet, samordnet 
og samfunnsrelevant utdanningstilbud.

4. Organisering av EVU- og mastertilbud
Arbeidsgruppene skal vurdere og tilrå en hensiktsmessig organisering av master-
og EVU-tilbud innenfor fagområdene og vurdere målgruppenes behov for 
erfaringsbasert master og/eller ordinær master. 
Innenfor fagområder der det eksisterer videreutdanninger og/eller spesialiseringer 
på masternivå, bør det legges til rette for at disse integreres eller innpasses i 
masterløp. 

5. Internasjonalisering av studieprogram
Arbeidsgruppene skal identifisere eksisterende studieprogram som kan 
tilrettelegges for internasjonal rekruttering og være tilpasset et internasjonalt 
arbeidsmarked.
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T4 - Mandat del B
Lærer- og lektor, Helse, Økonomi/ledelse, Teknologi, IKT og Realfag (naturvitenskap)

B. Prosesser med parallelle studieprogram 
Med parallelle studieprogram menes her utdanninger som 
leder fram til samme type kompetanse, gradsbenevnelse, 
yrkestittel eller autorisasjon (for eksempel sykepleie, 
bioingeniør, byggingeniør, og økonomi og administrasjon).
Arbeidsgruppene skal medvirke til prosesser som sikrer at 
det blir tatt ut synergier mellom parallelle studieprogram. 
Følgende prinsipper bør legges til grunn for arbeidet:
• Parallelle studieprogram bør organiseres som et 

felles program med ett felles studieprogramråd. 
• Studieprogrammene bør ha felles 

læringsutbyttebeskrivelser på programnivå. 
• Der studieprogrammet har særskilte fagprofiler 

tydeliggjøres dette gjennom emne- og 
læringsutbyttebeskrivelser.
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Ledere av arbeidsgruppene 

T4-1: Lærer- og lektor
Helge Klungland

T4-2: Helse
Svanhild Schønberg

T4-3: Økonomi/ledelse
Torberg Falch

T4-4: Teknologi
Roger Midtstraum

T4-5: IKT
Mads Nygård

T4-6: Realfag (naturvitenskap)
Eva Falch
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Medlemmer av gruppe Helse
• Svanhild Schønberg (leder), utdanningsleder, stab 

Prorektor for utdanning
• Niruja Sivakumar, studentrepresenant, DMF
• Øvind Ellingsen, prodekan/utdanning, DMF
• Ingeborg Kamsvåg, prodekan/utdanning, FHS
• Jan Harry Størksen, instituttleder, FHS
• Sigrid Wangensteen, førsteamanuensis, Avd. HOS, NTNU 

Gjøvik
• Elin Margrethe Aasen, dekan AHF, NTNU Ålesund
• Siver Mostue, DMF

Sekretariat:
• Gunn Marie Rognstad, NTNU Gjøvik
• Hege Barreth Jacobsen, stab prorektor/utdanning
• Lars Trovatten Grønflaten, DMF
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Medlemmer av gruppe IKT
• Mads Nygård (leder), professor, IME
• Bendik Deraas, studentrepresentant IME
• Torbjørn Svendsen, leder, IKT som muliggjørende 

teknologi
• Harald Øverby, instituttleder IME
• Tom Røise, studieprogramansvarlig, NTNU Gjøvik
• Arne Styve, universitetslektor NTNU Ålesund
• Monica Storvik, instituttleder FT

Sekretariat:
• Vegard Rønning (sekr.leder), IME
• Therese Mjøen, FT
• XXXXX, NTNU Gjøvik
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Medlemmer av gruppe Realfag
• Eva Falch (leder), prodekan/forskning FT
• Elise Wright Knutsen, studentrepresentant, NT
• Erik Wahlstrøm, instituttleder, NT
• Tove Havnegjerde, dekan, Avd. biologiske fag, NTNU 

Ålesund
• Aslak Bakke Buan, instituttnestleder, IME
• Ketil Arnesen, instituttleder, FT

Sekretariat:
• XXX
• XXX
• XXX
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Medlemmer av gruppe Teknologi
• Roger Midtstraum (leder), FUS-leder, stab Prorektor for 

utdanning
• Magnus Johannesen, studentrepresentant, IVT
• Stein Ove Erikstad, prodekan/utdanning, IVT
• Eiliv Hugo Hansen, førsteamanuensis, IME
• Halgeir Leiknes, seksjonsleder Avd. TØL, NTNU Gjøvik
• Geirmund Oltedal, dekan, Avd. Ingeniør- og realfag, 

NTNU Ålesund
• Hallstein Hemmer, prodekan/utdanning, FT
• Rolf Petersen, instituttleder, FT

• Edd Blekkan, instituttleder, NT

Sekretariat: 
• Nils Rune Bodsberg, stab/prorektor utdanning
• Elin Tollefsen Leer, FT
• XXXX
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Medlemmer av gruppe økonomi
• Torberg Falch (leder), prodekan/forskning, SVT
• Mikkel Balder Tangen Lindheim, studentrepresentant, 

SVT
• Monica Rolfsen, instituttleder SVT
• Ann-Charlott Pedersen, instituttnestleder SVT
• Dagrun Lorgen Jensen, dekan Avd. International 

Business, NTNU Ålesund
• Arve Pettersen, fung. prodekan, HHiT
• Frode Heldal, studieprogramansvarlig, HHiT

Sekretariat:
• Gunnar Bendheim (sekr.leder), stab prorektor/utdann.
• Bente Tapuwa Hansen, HHiT
• Per Stene, SVT
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Medlemmer av gruppe lærer/lektor
• Helge Klungland (leder), Prorektor for faglig integrasjon
• Tine Arntzen Hestbek, prodekan/utdanning SVT 
• Camilla Trud Nereid, dekan FLT 
• Ingfrid Thowsen, instituttleder FLT, 
• John Brumo, FUL-leder, stab Prorektor for utdanning
• Anne Berit Emstad, instituttnestleder, SVT
• Vigdis Moen, universitetslektor FHS
• Morten Djupdal, studentrepresentant, FLT 
• Brynjulf Owren, IME

Sekretariat:
• Christina Jenkins Slutås (sekr.leder), stab Prorektor/utd.
• Øystein Wormdal. FLT
• Linda Fredriksen, SVT
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