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Strategisk utvikling av NTNUs portefølje
«Krav til studieporteføljen ved NTNU» operasjonaliserer deler av NTNUs kvalitetssystem for utdanning.
Dokumentet inneholder kravene som NTNU gir til alle studiepoenggivende studietilbud. Kravene
gjelder for ordinære studier, for videreutdanninger, for mastergrader (både ordinære og
erfaringsbaserte) og for phd-studier. Det er utarbeidet to veiledninger som fokuserer på studieplan og
emnebeskrivelser og på periodiske emneevalueringer.
-

Dokumentet med veiledninger
studiepoenggivende studietilbud.

brukes

når

fakultetet

ønsker

å

utvikle

nye

-

Dokumentet med veiledninger brukes i studieplanprosessen under vedlikehold av
eksisterende studietilbud.

-

Dokumentet med veiledninger brukes i kvalitetssikring av studietilbudet, slik som ved
periodiske evalueringer.

Studieporteføljen ved NTNU utvikles i henhold til NTNUs overordnede strategier og politiske
styringssignal. Dokument som styrer utviklingen er:
- KDs Tildelingsbrev (årlig)
- NTNUs Strategi Kunnskap for en bedre verden (2018-2025)
- Fakultetets strategiplan
- NTNUs politikk for studieporteføljen
- Fakultetenes 3-årige rullerende planer for studieporteføljen.
Fakultetenes 3-årige rullerende planer for studieporteføljen utvikles i henhold til KDs Tildelingsbrev,
NTNUs strategi, fakultetets strategi, NTNUs politikk for studieporteføljen, og markedets behov. De 3årige planene for studieporteføljen på fakultetet gir en oversikt over hvordan fakultetets strategier for
forskning og utdanning påvirker utviklingen av studieporteføljen med utvikling, sammenslåing,
opprettelse og nedleggelse av studietilbud og studieretninger; om flercampus studietilbud; om
samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon innenfor et fagområde ved fakultetet; og gir også en
generell oversikt over fakultetenes fremtidige kompetansebehov. Sentralt i arbeidet om strategisk
utvikling av studieporteføljen ved fakultetet er den periodiske evalueringen av studieprogram, se
veiledningen til dette dokumentet.

Primo
desember

Mars

Medio juni

Ultimo
oktober

Primo
desember

Bestilling til
fakultet

Prorektors
dialogmøter

Vedtak
porteføljen

Akkreditering
nye studier

Vedtak
opptaksrammer

Bestilling til fakultetet i desember gir tidslinjene for kommende årshjul og omhandler styringssignalene
for den kommende perioden.
Prorektor for utdanning har utdanningsdialogmøter med fakultetene i mars. Her diskuteres
kvalitetsmeldingene fra fakultetene, de 3-årige planene (se over for innhold), samt eventuelle innspill
til strategisk utvikling av NTNUs studieportefølje for styrets junimøte med opprettelse, nedleggelse
eller sammenslåing av studietilbud.

3

Medio juni behandler styret NTNUs studieportefølje på et strategisk nivå. Saken ses i lys av KDs
Tildelingsbrev, NTNUs strategi Kunnskap for en bedre verden (2018-2025) samt NTNUs
kvalitetsmelding. NTNUs styre utøver sin strategiske rolle i utviklingen av studieporteføljen gjennom
styrets vedtak. Her behandles den overordnede studieporteføljen hvor fakultetenes 3-årige planer for
studieporteføljen legges frem for styret til godkjenning. I tillegg skisseres planer for opprettelser og
nedleggelser av studietilbud. Skissene følger oppsettet i dette dokumentet for opprettelse av nye
studier.
I etterkant av styremøtet har rektor dialog med fakultetene for videre utvikling av fakultetenes planer
for opprettelse og nedleggelse av studietilbud.
I oktober fatter styret det formelle vedtaket om opprettelse av nye studietilbud, se ellers NTNUs
studieforskrift §4-1 om kvalitetssikring av opprettelse og nedleggelse av studier.
Akkrediteringsvedtaket krever at de nye studietilbudene oppfyller studietilsynsforskriftens krav til
studietilbud samt NTNUs eget regelverk. NTNUs studieforskrift §4-2 regulerer minimumskravet til
studieplaner og emnebeskrivelser. Dokumentasjon til styret gis i henhold til Veiledning for utvikling av
studieplaner og emnebeskrivelser.
Veiledning for utforming av studieprogram og emner ved NTNU (Studieplanveilederen) skal også
brukes ved fakultetet i de årlige gjennomgangene og godkjenningene av pågående studietilbud.
Styret fatter vedtak om opptaksrammene for det enkelte studietilbud i styremøtet i desember.
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Prosess for opprettelse av nye studier

Prosessen for opprettelse av et studietilbud initieres gjennom fakultetenes rullerende 3-årige planer
for studieporteføljen. I rektors bestillingsbrev av primo desember gis tidslinjene for prosessen om
opprettelse av nye studier.
Fakultetene legger frem planer til junimøtet som trinn 1 i utvikling av studieporteføljen. Planene skal
følge mal gitt i dette dokumentet.
I oktobermøtet skal de konkrete søknadene behandles. Dette trinn 2 skal følge krav i Veiledning for
utforming av studieprogram og emner ved NTNU. Hvis styret og rektor gir innspill til dokumentasjon
som er sendt inn under trinn 1, skal oppdatert dokumentasjon følge søknad under trinn 2.

Saksnotat med redegjørelse for planer om opprettelse av nye studier
skal inneholde
1. Strategiske vurderinger
Redegjør for de strategiske vurderinger som er gjort ved plan om opprettelse av studietilbudet.
Fakultetet må ha vurdert i hvilken grad det foreslåtte studiet er i samsvar med fakultetets og NTNUs
strategi, herunder også koblinger til forskningsstrategier. Tilsvarende koblinger til andre typer
styringsdokumenter som for eksempel NTNUs hovedprioriteringer, internasjonal handlingsplan eller
andre føringer skal også belyses.
Dersom studiet har tilknytningspunkt opp mot et av NTNUs tematiske satsningsområder (TSO), eller
sentrene for fremragende utdanning/forskning/innovasjon (SFU/SFF/SFI) skal dette komme fram her.
Det legges til grunn at fakultetet har vurdert om det finnes lignende eksisterende studier ved NTNU
eller andre utdanningsinstitusjoner, først og fremst nasjonalt, men også internasjonalt der dette er
relevant. Dette inkluderer også om det er lignende studier under planlegging. Ved vurdering av
etablering av nytt studietilbud skal det eksplisitt vurderes om det planlagte tilbudet eventuelt kan
opprettes som en studieretning innenfor et eksisterende program, eller om det eventuelt kan foretas
noen sammenslåinger eller andre omgjøringer i forbindelse med etableringen.

2. Om studiet
Studietilbudet skal oppfylle alle krav i aktuelle lover og forskrifter, med tilhørende utfyllende regler,
se NTNUs nettside Generelle lover og regler – studier:
Redegjørelsen skal minst inneholde:
Navn på studiet (på nynorsk, bokmål, engelsk)
Gradsbenevnelse (kandidatens tittel) (hvis relevant
Hvordan er navnet dekkende for studiets profil og
nivå?
Vertsfakultet
Utdanningsområde1

ESTETISK
HELSEFAG

HISTORIE
IDRETT
INFOTEKN

1

Jf. Samordna Opptak
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Estetiske fag, kunst, design, håndverk,
musikk m.m.
Helsefag, medisin, sykepleie, sosionom,
barnevernspedagog, vernepleier,
farmasi, bioingeniør, radiograf, m.m.
Historie, religion, idéfag, filosofi,
arkeologi
Idrettsfag, kroppsøving og friluftsfag
Informasjonsteknologi og informatikk

LANDOGHAVBRUK
LÆRER
MEDIEFAG
PEDFAG
REALFAG
SAMFUNN
SPRÅK
TEKNO
ØKADM

Landbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri,
akvakultur, skogbruk, jordbruk
Lærer, allmennlærer, faglærer,
yrkesfaglærer, lektorutdanning
Mediefag, journalist, bokbransjefag,
bibliotekar, film og TV
Pedagogiske fag
Matematikk, kjemi, biologi, fysikk
Samfunnsfag, psykologi
Språk, litteratur
Teknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør,
arkitekt, maritim/nautikk
Økonomi, administrasjon, ledelse

Studienivå (Årsstudium, bachelor, master)
Omfang (studiepoeng)
Oppstart (år og semester)
Opptakskrav og rangering (begrunnet)2
Campusbasert, desentralisert, samlingsbasert,
nettbasert
Redegjørelse for ev. praksis (gjennomføring,
hensiktsmessighet og praksisavtaler)

3. Faglig ledelse av studietilbudet
Gi en kort redegjørelse over hvilke ressurser som er satt av til studieprogramledelse.
Alle studietilbud skal ha et studieprogramråd og en studieprogramleder, men flere studietilbud kan ha
felles studieprogramråd så lenge det ivaretar kravene til sammensetning og oppgaver i henhold til
NTNUs kvalitetssikringssystem. Se beskrivelse og mandat for studieprogramråd.

4. Fagmiljø tilknyttet studietilbudet
Krav til fagmiljø tilknyttet studiet er gitt i forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere
utdanning (studietilsynsforskriften § 2-3). Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet omfatter personer som
direkte og regelmessig gir bidrag til utviklingen, organiseringen og gjennomføringen av studietilbudet.
Det inkluderer personer med ulike typer bidrag inn i studietilbudet i tillegg til undervisning, veiledning
eller annen tilrettelegging for læring. Dette kan for eksempel være laboratoriearbeid, forskning,
utviklingsarbeid, erfaringsoverføring fra praksisfeltet, praktisk undervisning, pedagogisk og faglig
utnyttelse av digital teknologi, innovasjon og samarbeid med arbeids- og næringsliv.
NTNU krever i denne redegjørelsen at det tas hensyn til studietilsynsforskriftens § 2-3 (hele
paragrafen). Merk særskilt at fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig
kompetanse. Dette betyr UH-pedagogikk og didaktikk, samt kompetanse til å utnytte digital teknologi
for å fremme læring.

2

Dette må før innlevering av redegjørelse være avklart med Avdeling for Studieadministrasjon ved
opptakskontoret
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4.1 Fagmiljøets størrelse og kompetanse
Fyll inn tabell 23 Fagmiljøets faglige bidrag til studietilbudet for innsending 1.5. For dette trinn 1 kan
tabellens kolonne om emner beskrives mer skisserende. For trinn 2 med frist 15.9. må tabell 2 fylles
inn detaljert.
Beskriv fagmiljøets utdanningsfaglige kompetanse,
inkludert kompetanse til å utnytte digital teknologi
for å fremme læring
Hvordan er fagmiljøets størrelse tilpasset antall
studenter, og tilpasset undervisning og veiledning
som foregår i studiet?
Beskriv fagmiljøets samlede kompetanse; både
formell kompetanse og fagfelt, og hvordan dette
dekker studiets fagområde
Gjør rede for hvordan studiets digitale læringsform
og –miljø er utformet og hvordan fagmiljøets
kompetanse støtter opp rundt dette.
Andel årsverk av ansatte med hovedstilling
Andel årsverk av ansatte med førstekompetanse4
Andel årsverk av ansatte med professorkompetanse

4.2 Fagmiljøets nasjonale og internasjonale nettverk
Hvilke nasjonale og internasjonale nettverk bidrar
fagmiljøet aktivt i
Begrunn hvorfor disse nettverkene er relevant for
studietilbudet

4.3 Fagmiljøets forskningskobling
Fakultetet skal tydeliggjøre forskningskoblingen ved det nye studietilbudet.
Begrunn hvordan studiet har tilfredsstillende kobling
til faglig utviklingsarbeid og/eller forskning som er
tilpasset studiets nivå, omfang og egenart, og
hvordan vil studentene møte dette arbeidet?
Beskriv hvilken forskning og/eller faglig
utviklingsarbeid fagmiljøet utfører og har utført de
siste 5 år. Legg ved publikasjonsliste fra Cristin over
publikasjoner relevant for studietilbudet

5. Læringsutbytte
Studiet skal beskrives gjennom krav til læringsutbytte i henhold til Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk
(NKR). NKR er et overordnet rammeverk uten fagspesifikke læringsutbyttebeskrivelser, disse kan
finnes i rammeplaner og nasjonale retningslinjer. Studiet skal avspeile kravene til læringsutbytte i
NKR i henhold til nivåene beskrevet der. Det skal formuleres ett totalt læringsutbytte for hvert studium
definert innen kategoriene kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap: Kunnskap er forståelse av teorier, fakta, begreper, prinsipper og prosedyrer innenfor fag,
fagområder og/eller yrker.
Ferdigheter: Evne til å anvende kunnskap for å løse problemer og oppgaver. Det er ulike typer
ferdigheter: kognitive, praktiske, kreative og kommunikative.

3
4

Excelfil, sendes ut med bestillingsbrevet
Med førstekompetanse regnes her post.doc., førsteamanuensis, førstelektor, professor og dosent
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Generell kompetanse: Generell kompetanse er å kunne anvende kunnskap og ferdigheter på
selvstendig vis i ulike situasjoner i utdanning- og yrkessammenheng gjennom å vise samarbeidsevne,
ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning. Dette er «samfunsnytten» av studiet.
Studentenes forventede læringsutbytte skal være relevant for arbeidsliv, videre studier eller begge.
Når det gjelder relevans for arbeidsliv, kan uttalelser fra samarbeidsfora, næringslivsring, rådet for
samarbeid med arbeidslivet, aktuelle avtakerbedrifter, kandidatundersøkelser eller lignende brukes i
redegjørelsen.
Ved etablering av et nytt studium som baserer seg på stor grad av gjenbruk av emner fra eksisterende
studietilbud må det redegjøres for hvordan emners læringsutbytte passer inn i forhold til det nye
studietilbudets læringsutbytte.

6. Samfunnsrelevans
6.1 Faglig relevans
Beskriv hvordan studietilbudet er faglig relevant for arbeidsliv, videre studier eller begge.

6.2 Internasjonalisering
Beskriv ordninger for internasjonalisering av
studietilbudet. Disse må være spesifikke for studiets
nivå, omfang og egenart
Beskriv ordninger for studentutveksling. Disse må
være spesifikke for studiets nivå, omfang og egenart
Beskriv når i studiet det legges til rette for
studentutveksling

6.3 Rekrutteringsgrunnlag og arbeidsmarked
Det skal framlegges vurdering av markedet og rekrutteringsgrunnlaget med hensyn til det foreslåtte
studiet. Her også om det er andre liknende studier nasjonalt.
Rekrutteringen av studenter til studiet skal være stor nok til at institusjonen kan etablere og
opprettholde et tilfredsstillende læringsmiljø og et stabilt studium. Det må beskrives hvordan
fakultetet ser for seg å opprettholde et stabilt og robust læringsmiljø over tid. Dersom det planlegges
et studium med relativt få studenter må det gis en begrunnelse for det, f.eks. om vurderingen av
arbeidsmarkedet tilsier at det ikke skal utdannes for mange kandidater hvert år.
Ekstern vurdering av arbeidsmarked og samfunnsbehov for studiet skal innhentes og dokumenteres i
form av markedsundersøkelser, bekreftelser fra arbeidslivet eller lignende.

6.4 Antall studenter
Begrunn hvilket studenttall som gir et
tilfredsstillende læringsmiljø
Beskrivelse og hvilke tiltak som iverksettes for å sikre
tilfredsstillende læringsmiljø5, inkludert det digitale
læringsmiljø

5

Det er særskilt høye krav til dette punktet for studietilbud som ikke er ordinære campusbaserte tilbud.
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7. Samarbeid
Samarbeid kan foregå internt ved NTNU, med andre utdanningsinstitusjoner eller andre eksterne
aktører. For alle typer samarbeid gjelder NTNUs studieforskrift når studenten skal avlegge eksamen
ved NTNU.

7.1 Samarbeid ved NTNU
Beskriv hvilke fakultet som bidrar inn i studiet
Beskriv samarbeid med tilstøtende fagmiljø
Legg ved samarbeidsavtale(r) mellom vertsfakultet og bidragsytende fakultet.

7.2 Samarbeid med eksterne aktører
7.2.1 Utdanningsinstitusjoner
Samarbeid med eksterne utdanningsinstitusjoner gjelder Dual degrees, Joint degrees, double degrees,
eller multiple degrees6. Samarbeidsavtale, eller bekreftelse på samarbeid dersom studietilbudet
opprettes, legges ved. Dette gjelder selv om det ikke dreier seg om en fellesgrad.
Alle kravene som NOKUT stiller til studiekvalitet i studietilsynsforskriften § 2-1 til 2-3 skal være dekket
innen et slikt samarbeid. Studietilsynsforskriften § 2-4 kan dog komme til anvendelse. For
internasjonalt samarbeid er NTNU kun ansvarlig for at studietilsynsforskriftens krav dekkes for de
delene av studietilbudet som NTNU selv tilbyr.
Samarbeid innen studietilbudet med andre partnere skal beskrives. Studietilsynsforskriftens krav er
gyldige, se særskilt §2-3 fjerde ledd om fagmiljø i hovedstilling. Studietilsynsforskriften § 2-4 kan
komme til anvendelse.
Begrunn omfang og type samarbeid
Beskriv hvilken partner som har ansvar for hvilke
deler av studiet
Begrunn eventuell bruk av eksterne fagmiljø
Beskriv og begrunn rutiner for kvalitetssikring av
studiet som helhet
Legg ved utkast til samarbeidsavtale

7.2.2. Praksis
For studier med ekstern praksis skal det foreligge tilfredsstillende avtaler som regulerer vesentlige
forhold av betydning for studentene.
Oversikt over fagmiljøets kompetanse fra
praksisfeltet
Oversikt over praksisveilederes kompetanse og
erfaring
Utkast til praksisavtale med ansvarsfordeling

6

For samarbeid med utdanningsinstitusjoner i andre land, ta kontakt med internasjonalt ansvarlig ved
prorektor for utdannings stab eller med Internasjonal Seksjon.
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8. Studietilbud med ekstern finansiering
Dette gjelder primært videreutdanningstilbudet ved NTNU.
Studier med ekstern finansiering kan være erfaringsbaserte masterprogram, videreutdanningstilbud,
oppdragsundervisning eller internasjonale samarbeidsprogram med ekstern støtte.
På grunn av økt presisjonsnivå i tolkning av regelverk for finansiering av etter- og videreutdanning, må
fakultetets økonomiseksjon involveres i dette avsnittet. Les også rapport fra UHR7.
Gi begrunnelse for egenbetaling, samt ev. nivå
For masterstudier: Redegjør for bakgrunn hvis studiet
foreslås som erfaringsbasert.

8.1 Oppdragsundervisning
Med oppdragsundervisning forstås kurs, emner eller studietilbud som gir studiepoeng og som
institusjonen utfører mot vederlag fra ekstern oppdragsgiver. Et slik studietilbud vil kun være
forbeholdt oppdragsgiver. Den eksterne skal dekke alle kostnadene ved studietilbudet, både direkte
og indirekte kostnader med et lite påslag8. Alle øvrige krav som for øvrige studier må oppfylles også
for disse studiene. Det kan ikke være tilsvarende et eksisterende studietilbud i studieporteføljen.
Samarbeidet skal være av faglig interesse for institusjonen, og det må inngås en avtale med den
eksterne part. Fakultet som har planer om å tilby nye studietilbud som oppdragsundervisning må
redegjøre for bakgrunnen for at en ønsker studiet etablert som det.
Beskriv hvorfor studiet ønskes etablert som
oppdragsundervisning
Beskrivelse av det faglige utbyttet for fagmiljøet
Utkast til samarbeidsavtale

8.2 Andre videreutdanningstilbud
Andre videreutdanningstilbud kan være alt fra enkeltstående emner til studietilbud av større omfang.
For disse studiene gjelder alle krav som for øvrige studietilbud. For videreutdanningstilbud som
innebærer samarbeid med eksterne aktører se også kapittel 7.2 Samarbeid med eksterne aktører.

9 Kostnadsberegning og finansiering
Ny rammefordelingsmodell (RFM) er vedtatt (se S-sak 2/17) og skal tas i bruk fra og med budsjettåret
2018.
Ved forslag om opprettelse av nytt studium skal fakultetet sette opp en kostnads- og
finansieringsoversikt. Oversikten skal inneholde et estimat for oppstarts- og utviklingskostnader og et
estimat for kostnader for ordinær drift av studiet. Fakultetet skal videre redegjøre for hvordan
kostnadene skal finansieres. Dersom det er behov for økonomisk støtte til utvikling og oppstart av
studiet, må fakultetet vurdere å bruke av sine egne strategi- og omstillingsmidler til dette formålet.
Fakultetet kan ikke forvente å få tilført midler utover økning i resultatbevilgning som følge av økt
studiepoengproduksjon.
Kostnader ved ordinær drift av studiet skal estimeres per år inntil studiet har nådd maksimumstallet
på studenter. Tabell 1 Mal for kostnads- og finansieringsoversikt må fylles ut.

7
8

https://innsyn.uhr.no/wfdocument.ashx?journalpostid=2018001072&dokid=40149&versjon=1&variant=A&
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/reglement-om-statlige-universiteter-og-h/id510495/
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Tabell 1: Mal for kostnads- og finansieringsoversikt
Kostnader
Oppstarts- og
utviklingskostnader

(Her skrives beløp)

Sum

(Her skrives beløp)

Kostnader
Ordinær drift, år 1
(år=kalenderår)

(Her skrives beløp)

Ordinær drift, år 2

(Her skrives beløp)

Ordinær drift, år 3

(Her skrives beløp)

Ordinær drift, år osv.
inntil full opptrapping har
skjedd

(Her skrives beløp)

Sum

(Her skrives beløp)

Finansieringskilder
Fakultetets egne midler

(Her skrives beløp)

Evt. eksterne midler

(Her skrives beløp)

= (dvs. kostnader er lik
finansiering)

(Her skrives beløp)

Finansieringskilder
Fakultetets egne midler
Stipulert
resultatbevilgning i RFM
Fakultetets egne midler
Stipulert
resultatbevilgning i RFM
Fakultetets egne midler
Stipulert
resultatbevilgning i RFM
Fakultetets egne midler

Stipulert
resultatbevilgning i RFM
= (dvs. kostnader =
finansiering)
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(Her skrives beløp)
(Her skrives beløp)
(Her skrives beløp)
(Her skrives beløp)
(Her skrives beløp)
(Her skrives beløp)
(Her skrives beløp)

(Her skrives beløp)
(Her skrives beløp)

Tabell 2: Fagmiljøets faglige bidrag i studietilbudet <studieår> -KUN EKSEMPEL: BRUK EXCELFIL
Tabellen skal gi en kvantitativ oversikt over fagmiljøet. Samme faglig ansatte kan selvfølgelig oppgis for eventuelle ulike studietilbud.
Innsatsen til de ansatte oppgis i årsverk i følgende form: Et helt årsverk = 1,0, et halvt årsverk = 0,5 etc.
Navn på studietilbudet:
Oppgi timetall for et årsverk: 1687,5
Årsverk totalt (regnes ut automatisk):
Navn på ansatte som
bidrar faglig inn i
studietilbudet

Stillingsbetegnelse
(velg i
nedtrekksliste)

Hovedstilling
(velg i
nedtrekksliste)

Ansettelsesforhold
(velg i
nedtrekksliste)

Emner i
studietilbudet der
den ansatte bidrar

Andel av faglig
årsverk i
studietilbudet undervisning og
veiledning

Andel av
faglig årsverk
i
studietilbudet
- FoU

Andel av
faglig årsverk
i
studietilbudet
- Annet

Andel av
faglig årsverk
i
studietilbudet
- Total

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Relevant
praktiskpedagogisk
kompetanse
(inkl. digital
kompetanse)

For studier
med
praksis:
Erfaring fra
praksisfeltet
(antall år)

Kommentar

