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Rektor Dato 
31.08.2016 

Referanse 
2016/1117 

Møtereferat  

Til: Utdanningsutvalgets medlemmer 

Gjelder: Utdanningsutvalget 

Møtetid: 29. august 2016 
kl. 12:30 – 16:00 

Møtested: Styrerommet i Hovedbygget på 
Gløshaugen 

1. Nye retningslinjer fra UHR om sensur 2015-16 (UU 25/2016) 

Anne Marie Snekvik orienterte om de nye retningslinjene. 

Retningslinjene for sensur ble drøftet. Innspillene vil bli tatt med i det videre arbeidet. 

2. Politikk for samarbeid med arbeidsliv og nytt NTNU RSA (UU 26/2016) 

Sarah Paulson innledet til saken. Presentasjonen er vedlagt. 

Det ble vist til diskusjoner rundt navnet på NTNU RSA «Utdanning, kultur og velferd». 
«Skole, kultur og velferd» er alternativt navn. Det ble pekt på at «skole» kan virke 
innsnevrende. 

Moment fra diskusjonen: 
RSA skal ikke konkurrere med eller dublere eksisterende tiltak. Det er viktig å 
diskutere grenseflatene mot forvaltningsutvalgene for lektor-, ingeniør- og siv. 
ing- utdanningene, Kompis råd, Næringslivsringene og andre nettverk.  
Hvem skal være lyttesport for RSA til NTNU og omvendt? Hvem kan forpliktende 
følge opp RSA? Forvaltningsorganene ved NTNU spiller her en viktig rolle da de er 
over fakultetsnivå og ser aktiviteten på tvers. 
Grenseflaten mellom relevant studentinnsats («frivillighetsapparatet») og RSA 
bør avklares. 
RSA skal jobbe for samspill på tvers av utdanning, forskning og nyskaping. 
RSA bør være et organ for langsiktig tenking.  
RSAs aktivitet skal evalueres etter 2 år og etter første periode (jf. Styrevedtak). 
Det er positivt at det nye RSA kommer nærmere det nivået der utdanningen skjer. 

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 
31.08.2016 

Referanse 
2014/4 

Innspill fra Utdanningsutvalget tas med i den videre prosessen. 

Eventuelt 
Prosess for utfyllende regler til studieforskriften 
Det har vært noen spørsmål om utfyllende regler til studieforskriften og hvilken prosess 
man bør ha på dette. Anne Marie Snekvik gav en kort orientering. Se vedlagt 
presentasjon.  
Det vil bli utarbeidet et skriv som klargjør de punktene Utdanningsutvalget hadde 
spørsmål til. 

Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris 
Leder for den interne vurderingskomiteen, Gro Iren Kvanli Dæhlin, orienterte. Det kom 
inn tre kandidater. Alle kandidatene kunne vise til prisverdig aktivitet, men bare en av 
dem kunne vise til fremragende aktivitet i et slik omfang som kreves for å vinne fram i 
den nasjonale konkurransen. NTNU innstiller derfor bare en kandidat til KDs 
utdanningskvalitetspris. Kandidaten er Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL) 
ved Program for lærerutdanning. 

Utdanningspris til minne om Magnus Midtbø 
Maria Honerød orienterte om Forbundet for Ledelse og Teknikks Utdanningspris til minne 
om Magnus Midtbø. Prisen er på 150.000 kr og skal honorere gode studentoppgaver: 
prosjekt-, bachelor og/eller masteroppgaver innen ledelse, teknikk/teknologi, 
økonomi/administrasjon, samt oppgaver som etter priskomiteens vurdering faller inn 
under forbundets organisasjonsområde. Prisen utdeles hvert år. Søknadsfrist er 20. 
august. 
Utdanningsutvalgets medlemmer bes om å spre informasjonene til aktuelle kandidater og 
deres faglærere. Studenttinget vil minne om prisen i god tid før neste søknadsfrist.  

Effekten av bortfall av jentepoeng ved MTNANO 
Øyvind Gregersen orienterte. Se vedlagt presentasjon. 
Gregersens hovedkonklusjon er: 

- Andel kvinnelige søkere er ca uendret (33%) 
- Andel kvinner som fikk tilbud om opptak falt fra ca 50% til 27% 
- Andel kvinner som takket ja og møtte opp var 20% 
- Alle de fire siste årene har de kvinnelige studentene hatt bedre karakterpoeng 

enn de mannlige (på tross av jentepoengene). Forskjellen er på 1,3 poeng. Det ser 
ut til at mannlige søkere skaffer seg flere andre tilleggspoeng. Bortfallet av 
jentepoengene er derfor dobbelt uheldig. Vi mister kvinner og vi mister studenter 
med høyest karakterpoeng! 

Prorektor ønsker å se nærmere på effekten av bortfall av jentepoeng og vil skaffe seg et 
datagrunnlag gjennom et arbeid i rektorstabens analysegruppe. Når datagrunnlaget er 
klart, vurderer vi hva vi bør gjøre. Nå er det viktig å ikke miste de jentene som har møtt til 
studiet og å sett inn rekrutteringstiltak overfor jenter. 
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 Gjenstående møter høsten 2016: 

• 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) 
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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 Eilif Pedersen (IVT), NTNU Forfall 
Undervisningsdekan Hilde Grimstad (DMF), NTNU Forfall. Pål R. 

Romundstad 
møtte fra DMF 

Undervisningsdekan Øyvind Ellingesen (DMF), NTNU Forfall 
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 Forfall 
Prodekan Hans Marius Eikseth (HHiT), NTNU (tidligere HiST) 
Prodekan utdanning Ingeborg Olaug Kamsvåg (FHS), NTNU 
(tidligere HiST) 
Prodekan John Magne Grindeland (FLT), NTNU (tidligere HiST) Forfall 
Prodekan for utdanning Hallstein Hemmer (FT) NTNU (tidligere HiST). 
Hemmer møter også som leder Forvaltningsutvalget for 
ingeniørutdanningen.  

Forfall 

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 
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 



NTNUs politikk for 
samarbeid med 
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Arbeidsgruppe

Arbeidsgruppa består av:
• Johan E. Hustad (leder), prorektor for nyskaping
• Marianne Synnes, viserektor NTNU Ålesund
• Jørn Wroldsen, viserektor NTNU Gjøvik
• Monica Lillefjell, forskningsleder NTNU (tidligere HiST)

Supportgruppa består av:
• Sarah J. Paulson (professor/koordinator, rektors stab nyskaping)
• Ragnhild Nisja (seniorrådgiver, rektors stab forskning, tidligere HiST) 
• Stine Halle Faugstadmo (rådgiver, NTNU Karriere)
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Prosess våren 2016
• november 2015: Møte med eksterne representanter for arbeidslivet i Ålesund (NTNU Alumni

nettverkssamling)

• februar: Saken etablert i rektoratmøte + dekanmøte  

• april: Møte med eksterne representanter for arbeidslivet på Gjøvik (NTNU Alumni
nettverkssamling)

• april: Skriftlig innspill fra næringslivsrepresentanter i Ålesund 

• april: Dialogmøte med KS Sør-Trøndelag 

• april/mai: Gjennomføring av samtaler med fakultetene i Trondheim (NTNU og tidligere 
HiST) og på Gjøvik; Innsendt materiale fra Ålesund 

• mai: Møte med studentrepresentanter 

• mai: Møte med eksterne representanter for arbeidslivet fra Midt-Norge

• juni: Saken i rektoratmøte + dekanmøte

Møter i arbeidsgruppa: 29. mars, 26. april, 10. mai, 24. mai, 07. juni
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Politikk for samarbeid med arbeidslivet

Visjon

I fellesskap med arbeidslivet skal NTNU legge premisser for 
kunnskapsutvikling og skape verdier – økonomisk, kulturelt og sosialt –
slik at vi sammen kan løse sammensatte utfordringer regionalt, 
nasjonalt og globalt. Samarbeidet skal preges av gjensidig respekt og 
en forpliktende dialog som utfordrer både universitet og arbeidsliv slik 
at begge utvikles i internasjonal målestokk.
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3 Hovedmål 

• NTNU skal bidra til samfunnsutvikling og realisering av «kunnskap for en bedre 
verden» gjennom systematisk og strategisk samhandling med arbeidslivet

• NTNUs samarbeid med arbeidslivet skal bidra til å utdanne kandidater med 
relevant og anerkjent kompetanse som kan utfordre etablerte sannheter, møte 
globale utfordringer og utvikle samfunnets framtidige arbeidsliv 

• NTNUs samarbeid med arbeidslivet skal resultere i internasjonal 
kunnskapsutvikling og legge grunnlag for innovasjon og nyskaping



NTNU RSA
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Mandat

På et overordnet strategisk nivå skal RSA ved NTNU:

• Være rådgivende organ for rektor
• Bidra til et overordnet, strategisk og systematisk samarbeid mellom NTNU og

arbeids- og samfunnsliv om utdanning, forskning og kunstnerisk virksomhet,
utvikling og innovasjon, regionalt og nasjonalt

• Bidra til samfunnsutvikling ved å være en dialogarena som er gjensidig
utfordrende og forpliktende, hvor tverrfaglige og overordnede problemstillinger
diskuteres (jf. synergier)

• Bidra til at NTNUs utdanningstilbud og forskning- og utviklingsprosjekter møter
framtidens kompetansebehov i samfunn og arbeidsliv

• Fremme innovasjon og omstillingsevne i arbeidslivet
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Sammensetning og funksjonstid
• NTNU RSA skal normalt ha 1-2 møter i året

• Interne representanter: Ledere på nivå 2 og/eller 3

• Eksterne representanter: nk-funksjon

• Funksjonstid for RSA-medlemmer (intern og ekstern): 4 år

• Funksjonstid for studentrepresentanter: 1 år

• Ledelse: RSA ledes av Rektor (den rektor bemyndiger)

• Sekretariat: NTNU Fellesadministrasjon
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Rektor

Fakultet

Institutt

Studie-
program

Topplederfora
Gjøvik/Innlandet

NTNU RSA

Sentrale 
virkemidler:

Rektors stab
NTNU Alumni
NTNU Bridge

NTNU Karriere
NTNU Videre

EiT
m.fl.

Ulike 
arrangement, 
nettverk og 

tiltak

Studentdrevne aktiviteter

NTNU RSA NTNU RSA

Topplederfora 
Trondheim/Midt-

Norge

Topplederfora 
Ålesund/Sunnmøre

Ulike fora, næringslivsringer, nettverk, 
klynger, SFI/SFF/FME
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Organisering

• Organisering etter 3 tematiske felt med sammensetninger som
ivaretar interne geografiske og tverrfaglige hensyn

NTNU RSA: Helse og helserelaterte teknologier
NTNU RSA: Teknologi og næringsliv
NTNU RSA: Utdanning, kultur og velferd

• Årlig felles arrangement for RSA-ene for å sikre felles plattform for
utfordringsbildet, felles utfordringer, og ivaretakelse av tverrfaglig
samarbeid
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Modell NTNU RSA

NTNU RSA:
Helse og 

helserelatert 
teknologi

NTNU RSA:
Teknologi og 

næringsliv

NTNU RSA:
Utdanning, kultur og 

velferd

medvirkningsorganer

fakultet/institutt/

studieprogram

medvirkningsorganer

fakultet/institutt/

studieprogram

Rektor
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Videre prosess høsten 2016/våren 2017

• 25. august: NTNU RSAs organisering, mandat og sammensetning 
vedtatt i NTNUs styre

• september: NTNU RSAs medlemmer oppnevnes
Politikken sendes på høring

• november: Første møte i NTNU RSA + høringsfrist 
• desember: Revidering av politikken
• 15. februar 2017: Politikken behandles i NTNUs styre (vedtakssak)
• våren 2017: Utarbeidelse av handlingsplaner og implementering 



Utfyllende regler til studieforskriften
Orientering til UU 29.08.2016

Seniorrådgiver Anne Marie Snekvik
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• Ny studieforskrift ved NTNU fra 01.01.16 (fusjonsdato)

• Fakultetet kan gi utfyllende regler til studieforskriften
• For siv.ing. og 5 årig lektor – rektor som vedtar utf.regler

• Utfyllende regler skal utfylle studieforskriften, de kan ikke 
være i strid med studieforskriften
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• NTNU har tidligere hatt utfyllende regler i nokså stor 
grad

• Har ikke vært så vanlig ved de tidligere høyskolene, der 
har mer vært regulert i den overordnede studieforskriften

• Et ønske i høringsprosessen fra flere fakultet at mer 
burde overlates til utfyllende regler, dvs at den 
overordnede forskriften ikke burde være så detaljert. 
Dette vil samtidig medføre mer ulikhet. 
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• Overgangsregler i studieforskriften (§ 8-2):

• Der utfyllende regler gitt etter tidligere studieforskrift 
fastsetter hvordan vurderinger skal gjennomføres, 
gjelder disse senest ut studieåret 16/17 

• For øvrig gjelder utfyllende regler etter tidligere 
studieforskrift så framt de ikke er i strid med den nye 
studieforskriften, senest ut studieåret 16/17  
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• Viktig ang. behovet for utfyllende regler: 
• Studieforskriften sier eksplisitt at følgende kan fastsettes i utfyllende 

regler:

• Tidspunkt for utsatt eksamen som en fast ordning (f.eks i august)

• Emnebeskrivelsen eller utfyllende regler fastsetter hvilke vurderinger 
som må tas opp igjen når studenten ikke har bestått emnet. Viktig at 
dette er regulert i enten emnebeskrivelsen eller utf. regler for neste 
studieår. 

• Hvis det skal gis gjennomsnittskarakter på vitnemålet

Ellers kan forhold rundt masteroppgaven, vurderingsformer, delegasjon av 
myndighet til institutt mm. være aktuelt å fastsette i utfyllende regler
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• Nye utfyllende regler må være klar til neste studieår

• Der utfyllende regler er viktig som et grunnlag for utarbeidelse 
av emnebeskrivelser, må disse være klar til arbeidet med 
emnebeskrivelsene starter høsten 2016 (for studieåret 17/18)

• Utfyllende regler er mest utfordrende der utdanningene som 
omfattes hører inn under flere fakultet

• Vi må være realistisk – det vil bli ulikheter i utfyllende regler!
• Men vi må sørge for at det er klart for studentene hva som 

gjelder fra studieåret 17/18
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• En arbeidsgruppe i regi av FUS har utarbeidet utfyllende 
regler for 5-årige og 2-årige masterprogram innenfor 
teknologi (inkl siv.ing.)

• Disse vil være klar til arbeidet med emnebeskrivelsene i 
høst 

• Realfag er i gang med revidering av sine utfyllende 
regler. De har ønsket å jobbe videre med disse høsten 
2016. Det kan de gjøre, men må da sørge for at 
emnebeskrivelsene regulerer gjentak ved stryk 
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• 3- årig-ingeniørutdanning
• Hvis det er behov for utfyllende regler, anbefales at

fakultetene går sammen og blir enig om felles utfyllende
regler. Arbeidet kan skje i regi av det nye FUI.
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• HF – har vedtatt nye utfyllende regler som vil gjelde fra
studieåret 17/18

• Samfunnsvitenskap – er i ferd med å revidere de gamle
utfyllende reglene.  Må være obs på å få avklart gjentak i
emnebeskrivelsene.

• Nytt økonomifakultet – hva vil være behovet her?
Må være obs på å få avklart gjentak i emnebeskr. el utf.
regler. Tilsvarende for AB (AD) og DMF (MH)



Effekt av bortfall av
jentepoeng, MTNANO

Øyvind Gregersen, NT



2012 2013 2014 2015 2016
1. prioritetssøkere

Total 167 160 191 168 230
Antall jenter 44 45 58 58 77
Andel jenter 26 % 28 % 30 % 35 % 33 %

Tilbud
Total 46 56 60 58 70
Antall jenter 19 23 30 29 19
Andel jenter 41 % 41 % 50 % 50 % 27 %

Ja-svar
Total 30 36 43 39 41
Antall jenter 12 11 22 17 8
Andel jenter 40 % 31 % 51 % 44 % 20 %

Møtt
Total 26 31 38 38 35
Antall jenter 12 11 20 17 7
Andel jenter 46 % 35 % 53 % 45 % 20 %



Kvinnelige søkere har 1,3 bedre opptakspoeng

2012 2013 2014 2015

Gjennomsnittlig opptakspoeng Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle
Kvinn

er Menn

Karakterpoeng 52,71 53,1 52,58 52,79 54,36 52,17 53,63 53,78 53,54 52,78 54,21 52,03



Konkulsjoner

• Andel kvinnelige søkere er ca uendret (33%)
• Andel kvinner som fikk tilbud om opptak falt fra ca 50% til 27%
• Andel kvinner som takket ja og møtte opp var 20%
• Alle de fire siste årene har de kvinnelige studentene hatt bedre

karakterpoeng enn de mannlige (på tross av jentepoengene).
Forskjellen er på 1,3 poeng. Det ser ut til at mannlige søkere skaffer
seg flere andre tilleggspoeng. Bortfallet av jentepoengene er derfor
dobbelt uheldig. Vi mister kvinner og vi mister studenter med høyest
karakterpoeng!
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