Oppsummering av roller, ansvar og oppgaver
Studenter
Den enkelte student forventes å
delta aktivt i evaluering gjennom å
gi løpende tilbakemelding til
faglærere og referansegruppene
for sine emner, og å delta i
referansegrupper,
spørreundersøkelser, møter med
mer.

-

Faglærer
Faglærer skal gjennomføre
undervisnings og læringsaktiviteter
som bidrar til at studentene oppnår
læringsutbyttet for emnet.

-

Emneansvarlig
9

Emneansvarlig har ansvar for
planlegging, koordinering og
gjennomføring av emnet.

-

-

Oppgave
Instituttleder skal påse at kvalitetsarbeidet dokumenteres og inngår i den årlige kvalitetsmeldingsprosessen.
Instituttleder vedtar handlingsplaner og følger opp disse gjennom ressurstildeling og personalledelse.

-

-

Oppgave
Studieprogramleder skal bidra til å utvikle læringsmiljø og faglig og pedagogisk kvalitet i studieprogrammet.
Studieprogramleder er rådgivende og oppgavene utøves i tett dialog og samarbeid med dekan, instituttleder,
emneansvarlige, faglærere og studenter.
Studieprogramleder skal skrive studieprogramrapporten som inngår i kvalitetsmeldingsprosessen.

-

Oppgave
Studieprogramrådet skal bestå av studenter, vitenskapelig ansatte og administrativt ansatte.
Studieprogramrådet skal ha ekstern representasjon eller sørge for innspill fra eksterne aktører.
Et studieprogramråd kan fungere som råd for flere studieprogram

Studieprogramleder
Skal lede studieprogramrådet og
rapportere til ansvarlig linjeleder.

-

Studieprogramrådet
Studieprogramrådet gir råd i
arbeidet med utvikling av
kvaliteten i studieprogrammet.

Oppgave
Faglærer skal ha løpende dialog med studentene om kvaliteten i emnet og ta opp med emneansvarlig faglige,
pedagogiske og praktiske forhold som kan forbedre kvaliteten på emnet.

Oppgave
Emneansvarlig skal påse at sammenheng mellom undervisning, læringsaktiviteter og vurdering, blir hensiktsmessig og bidrar
til at studentene oppnår læringsutbyttet for emnet.
Emneansvarlig skal følge opp handlingsplan besluttet av instituttleder.

Instituttleder
Skal påse at kvalitetssikring av
instituttets emner gjennomføres i
henhold til kravene.

Oppgave
Dersom studentene opplever at evalueringer ikke blir gjennomført eller fulgt opp i henhold til krav i NTNUs
kvalitetssystem for utdanning, skal de melde fra om dette til studenttillitsvalgte, instituttledelse, programledelse eller
fakultetsledelse.
Referansegruppen skal ha løpende dialog med alle emnets studenter og representere studentene i
referansegruppemøter.
Studentdemokratiet skal representere studentene i kvalitetsarbeidet på alle nivå i organisasjonen.
Ph.d.-kandidatene er involvert i kvalitetsarbeidet på tilsvarende måte som ordinære studenter i relevante organer på alle
nivå.

