Vedlegg 1: NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning

Lokale bestemmelser med relevans for kvalitetssikring av
utdanningen
1. Opprettelse av nye studieprogram
Kravsspesifikasjon for opprettelse av nye studieprogram
Beskriver hvilke krav som gjelder ved opprettelse av nye studieprogram på
bachelor- og masternivå og hva som må vurderes når det skal opprettes et nytt
studieprogram. Som eksempel nevnes vurdering av samfunnsrelevans,
markedsvurdering, tverrfaglighet, samarbeidspartnere, fellesgrader, læringsmål
/ forventet læringsutbytte, studieplan, kobling mot forskning og opptaks- og
rangeringsregler.
http://www.ntnu.no/utdanningskvalitet/portefolje

2. Opptak til studier
Forskrift om opptak til studier ved NTNU
Gir regler om opptakskrav og rangering ved opptak som ikke skjer via
Samordna opptak. Opptak til masterprogram, videreutdanninger, rangering
ved opptak til adgangsregulerte emner og studieretninger, oppnevning av
opptakskomiteer, intern overgang, opptak til trinndelte norskkurs
http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20100914-1275.html
Rutiner ved mottak av politiattester
Beskriver hva de ulike enhetene skal gjøre og hvilken rolle Den sentrale
klagenemnda har.
http://www.ntnu.no/studier/opptak

3. Studier og eksamen
Forskrift om studier ved NTNU
Forskriften gir regler om organisering av studier, delegasjon av myndighet, krav
til grader, studieplan og emnebeskrivelser, godskriving av ekstern utdanning og
realkompetanse, permisjon, gjennomføring av eksamen / vurderinger,
tilrettelegging ved eksamen, beregning av karaktersnitt, sensur, klage og
tildeling av grad og vitnemål.
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20051207-1684.html
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Utfyllende regler til den felles studieforskriften (om permisjon, eksamen,
gjentak mm)
Fakultetene har fastsatt utfyllende regler til studieforskriften. Dette er mer
spesifikke regler knyttet til fakultetets studier, om permisjon, deleksamener,
innlevering av oppgaver, gjentak ved stryk og karakterfastsetting. For
sivilingeniørutdanningen og de femårige lektorprogrammene er det felles
utfyllende regler.
De utfyllende reglene er samlet på nettsiden om felles reglement
http://www.ntnu.no/studier/reglement
Felles rutiner og regler ved gjennomføring av eksamen / vurdering, klage på
karakter mm, fusk
http://www.ntnu.no/utdanningskvalitet/eksamen
Sensurfrist
Ordinær sensurfrist, sensurfrist for masteroppgave / hovedoppgave, forlenging
av sensurfrist
Tilrettelegging av studier og eksamen
Studenter med særskilt behov (f.eks funksjonsnedsettelse) kan søke om
tilrettelegging av studier og eksamen
https://innsida.ntnu.no/tilrettelegging
Praksis i studiet
Medisin-, lærer og psykologutdanningen har krav om praksis i utdanningen. De
enkelte fakultet har nærmere beskrivelser av krav til praksis og rutiner.
Sivilingeniørutdanningen og arkitekturstudiet har krav om praksis i bedrift
utenom selve studiet og studentene må ha 12 uker (6 uker i de 2-årige
programmene) godkjent praksis før de kan starte på masteroppgaven. Det er
utarbeidet en felles forskrift for praksis i sivilingeniørstudiet.
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Praksis+under+studiet#sectionPraksis+under+studiet-Teknologi-+og+arkitektstudiene
Skikkethetsvurdering
Ved lærer-, medisin- og psykologdanningen skal det foretas løpende
skikkethetsvurdering av studentene. Tvil om skikkethet skal meldes skriftlig til
institusjonsansvarlig. Institusjonsansvarlig ved NTNU er universitetslektor Arve
Hepsø, Program for lærerutdanning.
http://www.ntnu.no/documents/10578/379811/Skikkethetsvurdering.pdf/b62907c
5-d49a-4e68-b241-f243e8765550
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Felles regler for fritak fra emnet Eksperter i team (EiT)
EiT er et felles emne som normalt skal inngå i de 5-årige og de 2-årige
masterprogrammene. Studentene skal lære å samarbeide ved å anvende sin
fagkunnskap i et tverrfaglig prosjektarbeid. Det er fastsatt fritaksregler for EiT,
både på programnivå og når studenter kan få fritak fra emnet.

4. Masteroppgave / prosjektoppgave
Standardavtale ved prosjekt- eller masteroppgave i samarbeid med bedrift
Studenter kan ta oppgave i samarbeid med bedrift. Avtalen regulerer veiledning,
rettigheter og utsatt offentlighet.
http://www.ntnu.no/studier/standardavtaler
Regler for godkjenning av studentprosjekt som behandler personopplysninger
Her står det om når et studentprosjekt må ha godkjenning fra Norsk
samfunnsvitenskapelige datatjeneste (NSD) eller Regional komite for medisinsk
og helsefaglig forskningsetikk (REK) og hvordan man går frem for å søke om
godkjenning.
http://www.ntnu.no/studier/phd/personopplysninger
Masteroppgave og karakterfastsetting
Det er utarbeidet egne karakterbeskrivelser for fastsetting av karakter i
masteroppgavene innenfor teknologi, realfag, de 2-årige masterprogammene
ved Det medisinske fakultetet og lektorprogrammet i realfag. Det er presisert at
hele karakterskalaen skal brukes også på masteroppgaven.
https://innsida.ntnu.no/wiki//wiki/Norsk/Karaktersetting+av+masteroppgaver.+Justering+av+praksis

5. Den sentrale klagenemnd ved NTNU
Alle universiteter og høgskoler skal ha en klagenemnd som behandler klage på
enkeltvedtak (vedtak som gjelder rettigheter og plikter til en eller flere
enkeltpersoner).
I tillegg fatter klagenemnda vedtak i noen saker som førsteinstans. På nettsiden
til klagenemnda er det nærmere informasjon om hvilke saker nemnda
behandler.
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Klagenemnda
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6. Doktorgradsutdanningen
Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d)
Forskriften gir regler om opptak til, gjennomføring og avslutning av ph.d.utdanningen, herunder fellesgrader og cotutelle.
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20120123-0206.html
Forskrift om integrert ph.d.-utdanning
Integrert ph.d. utdanning er et spesielt tilrettelagt studieopplegg frem til graden
ph.d. ved NTNU der studenten tar siste året i masterprogrammet i
sivilingeniørutdanningen parallellt med første del av dr.gradsutdanningen.
http://www.ntnu.no/c/document_library/get_file?uuid=50f5c97e-19e0-4a3eb554-c6071e188d02&groupId=10578
Fellesgrader og cotutelle (felles veiledning) innenfor
doktorgradsutdanningen
Retningslinjene sier hva fellesgrad og cotutelle er og hva som er formålet med å
inngå denne type utdanningssamarbeid med andre institusjoner, samt krav og
rutiner for inngåelse av avtaler med andre institusjoner. Avtalemal er tilgjengelig
på nettsiden.
http://www.ntnu.no/studier/phd/cotutelle
Felles standard og håndbok for ph.d. utdanningen
Håndboken beskriver felles standard for kvalitet i ph.d.-utdanningen som skal
gjelde for all ph.d.-utdanning ved NTNU. Felles standard angir en felles
minstestandard. Den beskriver gode arbeidsrutiner for hele ph.d.-løpet fra
rekruttering til disputas og viser hvilket nivå i organisasjonen som er ansvarlig
for å sette i verk tiltak. Ved NTNU er fakultetene delegert ansvar for sine ph.d.program.
http://www.ntnu.no/documents/304017/9700250/Phd-haandbok-norsk.pdf
Diverse skjema ved opptak til ph.d. –utdanning, bl.a. avtale ved opptak til ph.d.
Avtalen regulerer bl.a. opptak, finansiering, veiledning, fremdriftsrapportering,
opphavsrettigheter, utsatt offentlighet. Ved samarbeid med ekstern virksomhet
skal det også inngås avtale med den eksterne.
http://www.ntnu.no/studier/phd/skjemabank_phd
Dr.philos. grad
Den som har oppnådd eksamen av høyere grad kan gis rett til å fremstille seg for
doktorgradsprøven selv om vedkommende ikke har vært tatt opp til
doktorgradsutdanning. Dr.philos.-forskriften gir regler om gjennomføring av
prøven, dvs innlevering og bedømmelse av dr.gradsavhandlingen, oppnevning av
bedømmelseskomité og gjennomføring av disputas.
http://www.ntnu.no/documents/10578/379811/Forskrift+for+graden+dr.philos.+v
ed+NTNU.pdf
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