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Sak 5/2019 Studentombudets årsrapport
Studentombud Lennart Soligard presenterte studentombudets årsrapport. Årsrapporten gir informasjon om
statistikk over antall studenthenvendelser, hvilke overordnede tema henvendelsene omhandler, hvilke byer
og fakultet henvendelsene er knyttet til, samt på hvilken måte Studentombudet følger opp henvendelsene
på. I 2018 mottok ombudet 204 henvendelser fra studenter som ønsket bistand. Studenthenvendelsene gir
innblikk i enkeltsaker hvor det har oppstått kritikkverdige forhold ved saksbehandlingen. De fleste
henvendelsene var knyttet til saker vedrørende eksamen og studier f.eks. tilrettelegging, tidsbruk, foreleseres
formidlingsevne. 15 av henvendelsene gjaldt fysiske læringsmiljø. 14 av henvendelsene handlet om
studentenes psykososiale læringsmiljø f.eks. mellommenneskelige forhold, studentenes trivsel og
samhandling. Ombudet informerte at de fleste av disse sakene var mellom student og veileder. Videre var to
av henvendelsene relatert til seksuell trakassering.
Studentombudets hovedinntrykk er at NTNU har forsvarlig og god saksbehandling overfor studentene.
Studentombudet anser det som viktig å gi tilbakemelding til NTNU på henvendelsene for å bidra til etablering
av god praksis og økt rettssikkerhet for studentene. Ombudets årsrapport har tre anbefalinger til NTNU hvor
NTNU anbefales:
•
•
•

Gjennomgang av rutiner for å sikre ivaretakelse av kravene i FVL. om forsvarlig saksbehandlingstid
Revisjon av retningslinjer om sensurfrist for å sikre samsvarer med UHLs bestemmelser om sensurfrist
Utvikling av retningslinjer for håndtering av personkonflikter, trakassering og utilbørlig atferd i
studiesituasjonen mellom studenter, og at studentorganene høres før beslutningen tas.

Studentombudet inviterte LMU til å diskutere hvordan LMU kan bidra i arbeidet på tredje kulepunkt.
Diskusjon og konklusjon:
LMU har også tatt opp tematikken i LMU-årsrapport 2018 og gitt anbefalinger. Prorektor informerte om at
NTNU har retningslinjer når det gjelder uønskede situasjoner/hendelser mellom ansatte og studenter. I løpet
av høsten 2019 vil det i regi av HR/HMS-avdelingen settes i gang et arbeid for å få på plass tilsvarende
retningslinjer når det gjelder situasjoner mellom studenter.
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LMU ber NTNU følge opp at relevante enheter innen utdanningsområdet, fakultetene og studentene også
involveres i arbeidet med å utvikle de nye retningslinjene, og at LMU gis mulighet til å komme med innspill før
nye retningslinjer endelig vedtas.

Sak 6/2019 Studiebarometeret 2018 - Sentrale funn
Marit Svendsen presenterer hovedfunn og relevante problemstillinger for studentenes læringsmiljø
Studiebarometeret 2018. Undersøkelsen ble gjennomført for sjette gang høsten 2018, og 5165 studenter
blant NTNUs 2. og 5. årsstudenter deltok. Svarprosenten var på 46 %, noe som er en liten forbedring fra
fjoråret (43%). Høyest svarprosent var ved IE-fakultetet med hele 60%, og med enkeltprogram på over 90%.
Mange enheter jobber godt med promotering av undersøkelsen. Det arrangeres bla konkurranser med
fellespremiering av sosial aktivitet, tid avsettes i undervisning til besvarelse, noe som har gitt seg utslag i høy
deltakelse blant studentene der dette er gjennomført. Over 1000 av studentene ga konkrete
tilbakemeldinger på forslag til forbedringer av kvaliteten i eget studieprogram, og disse er sendt til
fakultetene for oppfølging. Studiebarometerets skala går fra 1 til 5, hvor 5 er beste score, og NOKUT
klassifiserer studieprogram med alt-i-alt-tilfredshet på 3,25 og dårligere, som svært lite tilfredsstillende.
Studiebarometeret viser at NTNU har 10 studieprogram med så lav score.
På institusjonsnivå er det små forskjeller i resultatene fra Studiebarometeret i 2018 og tidligere år, det gjelder
både for NTNU og nasjonalt. NTNUs studenter bruker 36,5 timer i snitt på studiene, men det er store
variasjoner mellom de ulike studieprogrammene. De bruker mer tid på studiene og mindre tid på betalt jobb
nå enn i 2017, og i forhold til øvrige studenter i sektoren. Alt-i-alt-tilfredsheten er på 4,1 i 2018 og likt med
2017, men på studieprogramnivå er det variasjoner i tilfredsheten. Studentene er mest fornøyd med
kvaliteten på studieprogrammene, og hvordan de ble tatt imot ved studiestart. De er godt fornøyd med faglig
og sosial inkludering med andre studenter på studieprogrammet. Når det gjelder fysisk læringsmiljø er
studentene generelt sett fornøyde, men et dypdykk viser f.eks. at alle studenter på campus Tunga er svært
misfornøyde med fysiske læringsmiljø. Studentene er minst fornøyd med inkluderingen i det faglig felleskap
med faglig ansatte på studieprogrammet tidlig i studieløpet, informasjon om studieprogrammenes
arbeidslivsrelevans og hvordan innspill fra studentene følges opp. Studentmedvirkning i kvalitetsarbeidet er
viktig, men det er noe vanskelig å lese ut fra fakultetenes kvalitetsmeldinger hvordan fakultetene følger opp
innspill fra studentene og hvordan ordningen med referansegrupper, i praksis fungerer.
Diskusjon og anbefaling:
LMU finner det positivt at enhetene jobber godt med promotering og tilrettelegging for studentenes
deltakelse i studiebarometeret, og at det skjer en systematisk oppfølging av resultatene. LMU anbefaler at det
iverksettes hensiktsmessige tiltak for å sikre at studentene får god nok informasjonen om studieprogrammenes arbeidslivsrelevans og at innspill og tilbakemeldinger følges aktivt opp.

Sak 7/2019 Kvalitetsmelding 2018
Anne Borg informerte om fakultetenes arbeid med kvalitetsmeldingen og oppfølgingen via prorektors
dialogmøter våren 2019. Hovedinntrykket fra kvalitetsmeldingene er at reakkreditering har vært prioritert i
2018. Gjennom kvalitetsarbeidet, og som følge av reakkrediteringen, har læringsutbyttebeskrivelsene
gjennomgående blitt forbedret.
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Kvalitetsmeldingene avdekker behov for større variasjon i lærings- og vurderingsformer. Fakultetenes har
også gitt uttrykk for et felles ønske om at rektor prioriterer arealer og støttetjenester. Basert på fakultetenes
anbefalinger har rektor foreslått prioritert: oppgradering av læringsareal, god fremdrift i pågående prosjekter
for å forenkle, effektivisere og digitalisere støttesystemer innen utdanningsvirksomheten, styrking av
utdanningsfaglig kompetanse og utdanningsledelse, samt styrking av støtteapparat og tjenester knyttet til
internasjonal studentmobilitet.
Diskusjon og anbefaling:
LMU er godt fornøyd med fakultetenes arbeid med kvalitetsmeldingen og rektors foreslåtte prioriteringer.
Kvalitetsmeldingen fremstår tiltaksorientert og målrettet. LMU forventer at fakultetene og
studieprogrammene følger opp tiltakene som er skissert i kvalitetsmeldingene, også når det gjelder
studentenes psykososiale læringsmiljø som er fokusområdet også i 2019.

Sak 8/2019 Statusrapport prosjekt - Mottak av studenter og mentorordning
Jenny Bremer informerte om status i arbeidet med felles mottak av studenter samt mentorordning i NTNU.
En arbeidsgruppe har kartlagt ulike ordningene i NTNU, samt ulike oppstartseminarer, fadderordninger, God
Start, Teknostart, Realstart m.fl. Det er innhentet erfaringer fra Sit Råd, NTNU Karriere og fra
sammenlignbare utdanningsinstitusjoner. En workshop med gjennomført med studenter viser at studentene
ønsker flere tiltak som skaper faglig tilhørighet og inspirasjon, lavterskel møteplasser, forebygge ensomhet,
sosiale arrangementer jevnt fordelt gjennom hele året, og et tettere samarbeid mellom de ulike aktørene. En
rapport om mentorordningen fra Studenttinget, beskriver et ønske om at NTNU legger til rette for et
mangfold av fleksible studentaktiviteter som styrker faglige og sosiale aktiviteter ved studier. Studenttinget
oppfordrer NTNU til å benytte seg av varierte tiltak, både obligatoriske og frivillige, for å oppnå dette og
fokuserer i all hovedsak på faglig og sosial mentorordning. På grunnlag av all innhentet informasjon blir neste
fase i arbeidet å lage forslag til en felles standard i NTNU for mottak nye studenter.
Anbefaling:
LMU takket for orienteringen, og ønsker at utkast til felles mottak og mentorordning i NTNU legges frem for
LMU til uttalelse, før endelig beslutning fattes.

Sak 9/2019 Døgnåpne campus med spesielt fokus på Kalvskinnet
Student Sindre Toft Nordal informerte sak om døgnåpne campus, med spesielt fokus på Kalvskinnet og
ønsker at LMU skal bidra til behandling av saken. Saken har vært diskutert i dekanmøtet i fjor høst hvor
NTNU campusservice ble bedt om å gjennomføre en risikovurdering, og at berørte brukere av
bygget/fakulteter blir involvert før endelige beslutningen om byggets åpningstider. Risikovurdering er
gjennomført, men berørte fakulteter har ifølge studentene ikke vært tilstrekkelig involvert i prosessen for å
finne fremt til en løsning.
Diskusjon og anbefaling:
LMU er opptatt av at studenters tilgang til læringsarealer som hovedregel bør være ensartet ved NTNU. LMU
ber prorektor følge opp i forhold til NTNUs enheter i bygget, herunder berørte fakulteter.
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Sak 10/2019 Innspillsak - politikk for utvikling av og kvalitet i studieporteføljen
Anne Borg orienterte kort om prosessen frem mot endelig vedtak av ny Politikk for kvalitet i og utvikling av
studieporteføljen i NTNU. Saken er nå ferdigstilt etter høringsrunder på fakultetene, og på bakgrunn av
høringsuttalelser er dokumentet justert og ferdigstilt fra arbeidsutvalget. Det er et samlet utvalg som står bak
den foreslåtte politikken. Utdanningsutvalget som er styringsgruppe for arbeidet skal nå behandle saken før
endelig rektorvedtak.
Diskusjon og anbefaling:
Resultatene fra Studiebarometeret viser tydelig at NTNU bør jobbe enda bedre med å koble kvalitetsarbeidet,
arbeidet med utvikling av studentenes læringsmiljø og arbeidet med tiltak for økt helse, trivsel og velferd,
tettere sammen. Den nye politikken vil være et godt verktøy i dette arbeidet. LMU registrerer imidlertid at
begrepet digital læringsmiljø er tatt ut av politikken. LMU anbefaler prorektor å sørge for at begrepet tas inn i
dokumentet slik at begrepet læringsmiljø i politikkdokumentet er i samsvar med NTNUs og LMU-mandatets
gjeldende definisjon av begrepet læringsmiljø.

Sak 11/2019 – Orienteringssak og innspillsrunde på nye utviklingsplaner innen utdanning
Anne Borg informerte om de nye utviklingsplanene som er utviklet som ledd i å realisere utviklingsmålene i
strategien frem mot 2025. Det er laget 7 planer hvorav prorektor holder i planene for fremtidens studietilbud
og livslang læring samt læringsstøtte. De øvrige utviklingsplanene har imidlertid også stor innvirkning på
utdanning: internasjonalisering, innovasjon, digitalisering, ledelse og kompetanseutvikling, miljøambisjon, i
tillegg til at læringsarealer kommer inn i langtidsplan for arealer og infrastruktur. Utviklingsplanene skal
forankres i organisasjonen, før rektoratet legger frem forslag til prioriteringer på styremøte i juni. Prorektor
ønsker innspill fra LMU på de foreliggende utkastene innen utdanningsområdet.
Diskusjon og anbefaling:
LMU anser dokumentene som gode verktøy for å realisere målene i strategien, men registrerer at de er svært
ambisiøse. Det at læringsarealer er tatt inn i langtidsplan for infrastruktur og arealer, gir en viktig og ønsket
kobling mellom utdanning og eiendom. LMU er opptatt av at NTNU ser de ulike utviklingsplanene i
sammenheng, og at ansatte og studenter involveres når planene skal forankres i organisasjonen.

Sak 12/2019 Orienteringssak - status i sak vedrørende omorganisering LMU
Studenttinget fattet i februar vedtak i sak vedrørende forslag fra arbeidsgruppen vedrørende omorganisering
av LMU. Vedtaket gir støtte til forslaget, men stiller i tillegg en krav i tilknytning til den foreslåtte
sammenslåing av UU og LMU når det gjelder økt studentrepresentasjon og videreføring av LMU-ordningen
med observatører, samt hyppigere UU-møtefrekvens.
Som følge av Studenttingets vedtak har prorektor stilt saken i bero som følge av at grunnlaget for å søke
Kunnskapsdepartementet om en organisatorisk forsøksordning ikke lengre er tilstede.
Diskusjon og konklusjon:
LMU ser fortsatt behov for å operasjonalisere LMU bedre, og ønsker at diskusjonen skal fortsette slik at NTNU
kommer frem til en mer hensiktsmessig ordning når det gjelder utvalgsarbeidet knyttet til studentenes
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læringsmiljø. LMU ber sekretariatet til møtet i juni forberede sak vedrørende evaluering av LMU-arbeidet med
utgangspunkt i arbeidsgruppens forslag, den nasjonale evalueringen og LMU-mandat.

Sak 13/2019 Eventuelt – årsrapport avviksmeldinger 2018
Anne Borg informerte kort vedrørende årsrapport avviksmeldinger fra studenter 2018. Tallmaterialet
foreligger, men sammenfatning og analyse gjenstår. Saken legges frem for LMU på juni-møtet. Prorektor
foreslår at fakultetene leverer avviksrapportering i forbindelse med ordinær tertial-rapporteringen, og at årlig
avviksrapportering på læringsmiljø fra 2019 fremgår av LMU-årsrapportene.

Studentombudets
virksomhet i 2018

Årsrapport

Lennart Kunnskap
Soligard
for en bedre verden

Studentombudsordningen – grunnlaget
for virksomheten
• «Formålet med ordningen er å bidra til økt rettssikkerhet
for studentene»
`Formålsbestemmelsen i studentombudets mandat`

• Drøftingspartner, gi avklaringer
• Råd og veiledning
• Ingen ankeinstans
• Ingen vedtaksm.
• Ikke partsrepresentant
• Løse saken på
laveste mulige nivå
• Gi anbefalinger
Kunnskap for en bedre verden
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204 henvendelser i 2018
204 studenthenvendelser Fakultetstilhørighet
ANONYM
AD.…

55
7

HF.…

18

IE.…

26

IV.…

12

MH.…

27

NV.…

13

SU.…
ØK.…

39
7
Fakultetstilhørighet

Henvendelser fordelt per by
154
Total
11

20

ANONYM

GJØVIK

Kunnskap for en bedre verden

19
TRONDHEIM

ÅLESUND

3

Hvordan får studentene informasjon om
studentombudet?
DE 204 STUDENTENE SOM HENVENDTE SEG, BLE KJENT MED
STUDENTOMBUDSORDNINGEN FØRSTE GANG VIA:
ROLL-UP
9%

MEDSTUDENT
18 %

STAND
13 %

ANSATT
12 %

TILLITSVALGT
37 %
INTERNETT
11 %

Kunnskap for en bedre verden
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Henvendelsene har relatert seg til…
• Hva er
læringsmiljøhenvendelser?
o Trakassering
o Seksuell trakassering
• Flest henvendelser om:
o eksamen
o «Studierelaterte
henvendelser»
• Saksbehandlingen i
enkeltsaker…
o Saksbehandlingstid…
o Enkeltvedtak…
Kunnskap for en bedre verden
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Henvendelser omkring læringsmiljø
• 15 henvendelser i 2018
– 14 av henvendelsene har omhandlet studentens psykososiale
læringsmiljø
– 1 av henvendelsene har omhandlet det fysiske læringsmiljøet

• LMUs definisjon av det psykososiale læringsmiljøet:
«Mellommenneskelige forhold i og rundt læringsprosessene. Det
berører trivsel og samhandling mellom studenter og ansatte, og i
mellom studentene».
• Noen av de 14 henvendelsene gjaldt samhandlingen
student/student, men overvekten av henvendelsene har
omhandlet samhandlingen mellom student/ansatt (veileder).
– Både student og veileder må jobbe for at «student/veilederforholdet» fungerer. Stor maktubalanse mellom partene • Det må være veileders overordnede ansvar å legge til rette for at det
etableres et profesjonelt veilednings- og undervisningsforhold.
Kunnskap for en bedre verden
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NTNUs etiske retningslinjer
• Foreligger spesifikke retningslinjer for undervisning og
veiledning (retningslinjenes pkt. 6)…
«Som lærer og veileder ved NTNU skal den ansatte:
– bruke sin autoritet på en profesjonell måte,
– tilby gode læringsarenaer der det stilles tydelige forventninger til
studentene, samt gi studentene innsikt i relevante fag- og
yrkesetiske problemstillinger og erfaring med å anvende fagets
metoder og regler for akademisk redelighet».

• «Veileder har ansvar for nødvendig profesjonell distanse i
veilednings- og undervisningssammenheng»
• «Dersom det oppstår et personlig forhold, (…) en part finner
en veiledningsrelasjon så vanskelig at samarbeid virker
umulig, skal instituttleder sørge for at ny veileder oppnevnes».

Kunnskap for en bedre verden
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Studentombudets
anbefalinger
Følgende anbefaling fremgår av punkt 3.1.3:
➢ «Studentombudet anbefaler NTNU å gjennomgå sine rutiner
for å sikre at kravene i FVL. om forsvarlig saksbehandlingstid
blir ivaretatt».
➢ «I alle saker som gjelder enkeltvedtak bør studenten
underrettes i et foreløpig svar dersom saken ikke kan
avgjøres i løpet av en måneds tid».
➢ «Studentombudet anbefaler enhetene ved NTNU å
gjennomgå sine rutiner for å sikre at alle studenter som ikke
består obligatoriske arbeidskrav mottar et enkeltvedtak i
henhold til kravene i FVL. dersom studenter nektes å ta
eksamen i emnet».
Kunnskap for en bedre verden
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Anbefaling knyttet til NTNUs rutiner om
sensurfrist - årsrapportens punkt 3.2
• Følgende anbefaling fremgår av punkt 3.2.1.:
➢ «Studentombudet anbefaler NTNU å revidere sine
interne retningslinjer om sensurfrist slik at de samsvarer
med sensurfristen som fremgår av UHL. § 3-9 fjerde
ledd».

Kunnskap for en bedre verden
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Anbefaling knyttet til NTNUs
«trakasseringsrutiner» - årsrapportens punkt
3.3
• Følgende anbefaling fremgår av punkt 3.3.1.:
• «Studentombudet anbefaler NTNU å etablere
retningslinjer som også omfatter tilfeller hvor det mellom
studenter oppstår personkonflikter, trakassering og
utilbørlig atferd i studiesituasjonen. Dette kan løses
enten ved å utvide de allerede etablerte retningslinjer til
å omfatte slike tilfeller, eller å opprette en egen
prosedyre for slike tilfeller med tydelige
ansvarsplasseringer for oppfølgning/håndtering. Ved
etablering av slike rutiner, bør studentorganene høres før
beslutningen tas, jf. UHL. § 4-1 fjerde ledd».
Kunnskap for en bedre verden
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Læringsmiljøutvalget
UHL. § 4-3 tredje ledd: «Ved institusjonen skal det være et
læringsmiljøutvalg som skal bidra til at bestemmelsene i første
og annet ledd blir gjennomført».
Innspill til LMU:
• På hvilken måte kan LMU bidra til at NTNU etablerer
retningslinjer for å håndtere personkonflikter, trakassering og
utilbørlig atferd studenter imellom i studiesituasjonen jfr
ombudets årsrapport?
• På hvilken måte kan LMU bidra til at fakultetene har
tilstrekkelig bevissthet omkring NTNUs etiske retningslinjer
som gjelder for veiledere i studiesituasjon?
Kunnskap for en bedre verden
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"(...) Tusen takk igjen for all hjelp, jeg
er ikke i tvil om at det hjalp at du satte
lys på problemstillingen overfor
instituttet (...)".

«(...) Takk igjen! Det var veldig godt å kunne
møte en nøytral part som samtidig tilhører
NTNU. Jeg synes det er veldig bra at
studentombudet eksisterer (...)"

TRONDHEIM, 31.1.2019
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1 Forord
Studentombudet ved NTNU har nå vært operativ i overkant av et års tid, og 2018 har vært et
meget interessant og lærerrikt år. I dette tidsrommet har jeg bl.a. fått økt kjennskap til
utdanningsinstusjonen, og økt trygghet i studentombudsrollen.
Det har også vært et meget interessant «studentombudsår» nasjonalt. Nylig er høringsfristen
gått ut for lovforslag om at alle studenter ved universiteter, høyskoler og fagskoler i Norge skal
ha tilgang på et studentombud. Som kjent har sentrale forvaltningsmyndigheter tidligere påpekt
ordningens viktighet for å ivareta studentenes rettigheter ved utdanningsinstitusjonene. Dette
fremkom særlig i Meld. St. 16 (2016–2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning
(Kvalitetsmeldingen). I Kvalitetsmeldingen ble det fremhevet av regjeringen at studentombudene
er en uavhengig bistandsinstans, og at ordningen har vist seg å være til god nytte for
studentene og for institusjonene.
I det daglige innebærer studentombudets arbeid blant annet å markedsføre
studentombudsrollen overfor studentene, og å være tilgjengelig til å gi råd og veiledning på alle
mulige slags studierelaterte henvendelser studentene søker informasjon om. For at
studentombudet skal kunne være en godt tilbud overfor NTNUs studenter, er det viktig fremover
å øke studentenes kunnskap om studentombudsordningen ved god profilering.
Som studentombud vil jeg med mine anbefalinger i årsrapporten forsøke å bidra til at NTNU
ivaretar studentenes rettssikkerhet på best mulig måte. Studentombudet har en unik
organisatoriske plassering ved å være en uavhengig instans ved universitetet. Dette er et viktig
aspekt ved ombudsordningen for å ivareta tillitsforholdet mellom ombudet og NTNUs studenter.
Via studenthenvendelser kan ombudet bli kjent med forhold, som ellers ikke ville ha kommet til
overflaten, og som kan belyse rutinemessige forbedringspunkt innad i organisasjonen.
I årsrapporten har jeg i denne omgang kun inntatt statistisk informasjon om
studenthenvendelsene for 2018, studentombudets anbefalinger til NTNU, samt kort informasjon
om studentombudets profileringsstrategi. Som vedlegg til rapporten fremgår nærmere forklaring
om studentombudets virksomhet i 2018, studentombudets nettverk, mandat og kategorisering
av studenthenvendelser.
Årsrapporten fremlegges overfor styret og har til hensikt å synliggjøre studentombudets
virksomhet i 2018.
God lesning.
Lennart Soligard
NTNUs studentombud
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«Formålet med ordningen er å
bidra til økt rettssikkerhet for
studentene»

2 Statistisk informasjon

Fra studentombudets mandat

Henvist
videre

21
STUDENTENE HENVENDTE
SEG BLANDT ANNET OM
TEMAENE:

22
Oppfølgning

EKSAMEN
PERSONVERNSPM.
REFERANSEGRUPPER
OBLIGATORISKE ARB.KRAV
SAKSBEHANDLINGSTID
LÆRINGSMILJØ
PRAKSIS

161

Råd og
veiledning

Figur 1 - Studentombudets oppfølgning av studenthenvendelsene

DE 204 STUDENTENE SOM HENVENDTE SEG,
BLE KJENT MED
STUDENTOMBUDSORDNINGEN FØRSTE GANG
VIA:

DE FLESTE STUDENTENE
HENVENDTE SEG TIL
STUDENTOMBUDET PER EPOST (47 % ):

PÅ STAND 19 %
ROLL-UP
9%
STAND
13 %

MEDSTUDENT
18 %

PÅ KONTOR 15 %
PÅ TELEFON 19 %
PÅ E-POST 47 %

ANSATT
12 %
TILLITSVALGT
37 %
INTERNETT
11 %

Figur 2 - Informasjonskanal studentene første gang ble kjent med ombudsordningen
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204 studenthenvendelser
Fakultetstilhørighet

ANONYM
AD. FAKULTET

55
7

HF. FAKULTET

18

IE. FAKULTET

26

IV. FAKULTET

12

MH. FAKULTET

27

NV. FAKULTET

13

SU. FAKULTET
ØK. FAKULTET

39
7

Fakultetstilhørighet
Figur 35 -- studentenes
studentenes fakultetstilhørighet
fakultetstilhørighet
Figur

Figur 4 - kategorisering av studenthenvendelser

204 studenthenvendelser
bytilhørighet

Antall henvendelser per
måned

Anonym
19

11
20

Gjøvik
24

26
15

Trondheim

154

17

22

21
12

16

18

9

3

Ålesund
Studenthenvendelser per måned

Figur 4 - studenthenvendelser fordelt per by
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3 Studentombudets anbefalinger
Formålet med studentombudsordningen, er å bidra til at studentenes rettssikkerhet ved NTNU
styrkes. I tillegg skal studentombudet påse at sakene får en forsvarlig og korrekt behandling.
Studentene som kontakter studentombudet, har generelt et behov for å ha en ansatt å snakke
med som ikke er tilknyttet studentens enhet (institutt/fakultet) ved NTNU. Ofte vil det være
behov for å gi studenten en realitetsorientering om at saken er behandlet i tråd med gjeldende
regelverk og at det ikke er noe som kan forfølges videre.
Studentombudet har generelt et hovedinntrykk av at NTNU har en forsvarlig og god
saksbehandling overfor sine studenter.
Via studenthenvendelser får imidlertid studentombudet også innblikk i enkeltsaker hvor det har
oppstått kritikkverdige forhold. Enkelthenvendelser kan anses som indikatorer på mulige
svakheter/forbedringspunkt på systemnivå innenfor et eller flere studentrettighetsområder.
Studentombudets årsrapport er en fin anledning til å belyse mulige sårbarheter i organisasjonen
som kan svekke studentenes rettssikkerhet.
Som det vil fremgå nedenfor har jeg på bakgrunn av enkelthenvendelser knyttet anbefalinger til
henholdsvis saksbehandlingen, sensur av eksamen, og retningslinjer ved trakasseringstilfeller.
Saksbehandlingen (punkt 3.1)
o Lang saksbehandlingstid
o Manglende enkeltvedtak
Sensur av eksamen (punkt 3.2)
o NTNUs interne prosedyrer knyttet til forlengelse av sensurfristen i perioder med
helligdager.
Retningslinjer for håndtering av personkonflikter og trakassering (punkt 3.3)

TRONDHEIM, 31.1.2019
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3.1 Saksbehandlingen
I enkeltsaker kan jeg få innsikt i enhetens saksbehandling og forvaltningskompetanse innenfor
ulike saksfelt. UHL. inneholder flere spesielle saksbehandlingsregler, samt henvisninger til den
generelle forvaltningsloven (FVL.) (se i § 7-6 bl.a.).
Det er innkommet til sammen 58 henvendelser i 2018 under kategorien «studierelaterte
henvendelser» og «tilrettelegging». Kategoriene omhandler bl.a. spørsmål knyttet til pensum,
patentspørsmål, obligatoriske aktiviteter/arbeidskrav, undervisning, referansegrupper, endring
av studietilbud, programplaner og emneplaner m.m.
Flere studenter har opplevd sen saksbehandlingstid eksempelvis i forbindelse med ny
sensurering ved klage på eksamenskarakter etter UHL. kapittel 5, og i forbindelse med
vurderingen av om obligatoriske arbeidskrav er bestått (punkt 5.3.1.1.). I andre tilfeller har ikke
studenter mottatt skriftlig enkeltvedtak med klagerett når de nektes å gjennomføre eksamen på
grunn av at obligatoriske arbeidskrav ikke er bestått (punkt 5.3.1.2).
På grunn av at studentombudet kun får innsikt i enkeltsaker/henvendelser, kan det ikke
konkluderes med om det er systematiske feil som er årsak eller om dette kun skjer unntaksvis.
3.1.1 Sen saksbehandlingstid
Studentombudet har mottatt flere henvendelser fra studenter der de i en eller annen
sammenheng opplever sen saksbehandlingstid. Dette skjer først og fremst i forbindelse med
klage på eksamenskarakter hvor det skal foretas ny sensurering i medhold av UHL. kapittel 5.
Sen saksbehandlingstid har også forekommet i saker hvor studenter søker om tilrettelegging og
i saker der studenter venter på tilbakemelding på om man har bestått obligatoriske
aktiviteter/arbeidskrav i sitt emne.
Sen saksbehandling kan medføre en eller annen negativ konsekvens for studenter i ulike
sammenhenger. Eksempelvis kan det skje at fristen for å melde seg opp til eksamen påfølgende
semester bli knapp/går ut, det kan medføre utfordringer å planlegge videre studier, man kan bli
forsinket til å søke seg jobb fordi vitnemålet ikke er blitt ferdigstilt etc.
Eksempel - Studenthenvendelse i forbindelse med obligatoriske arbeidskrav:
Studenten lurte på om NTNU hadde vedtatt regler «(...) som formulerer en frist på når studenter

kan kreve å få tilbakemelding (godkjent/ikkje godkjent) på obligatoriske arbeidskrav i studiet
(...)».

Den aktuelle studenten fortalte at arbeidskravet var innlevert cirka 5 uker tidligere og studenten
hadde ikke hørt noe siden. Studenten fryktet kanskje at arbeidskravet ikke var bestått, og
studenten opplevde NTNUs tidsbruk i vurderingen av arbeidskravet som belastende på grunn av
at eksamen nå var «rett rundt hjørnet». Studenten mente at det ville ødelegge mye av
eksamensforberedelsene dersom arbeidskravet ble vurdert til ikke bestått og at studenten på
nytt måtte gjennomføre arbeidskravet. Studentombudet informerte studenten om UHL. § 3-10 og
studieforskr. § 5-4, samt FVLs generelle regler om saksbehandlingstid. Studenten ble anbefalt å
henvende seg til sin faglærer så snart som mulig og be om å få tilbakemelding på om
arbeidskravet var bestått eller ikke. Studenten ble bedt om å ta kontakt på nytt dersom
studenten ikke fikk noen avklaring.
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Eksempel - Studenthenvendelse i forbindelse med søknad om tilrettelegging på eksamen:
Student kontaktet studentombudet medio november og lurte på hvor lang tid NTNU har på seg
til å behandle søknader om tilrettelegging på eksamen. Studenten hadde innlevert søknad i
midten av september. Søknaden lå fortsatt til behandling hos enheten to måneder senere.
Eksamensdato var like rundt hjørnet. Studenten lurte på om det var noe som kunne gjøres for å
få fortgang i saksbehandlingen. Studentombudet ga informasjon om de generelle
fristbestemmelser som følger av FVL., og anbefalte studenten å ta kontakt med den enheten ved
NTNU som behandlet søknaden så snart som mulig. Studenten ble bedt om å straks ta kontakt
på nytt dersom svar fra enheten uteble.
Eksempel – lang saksbehandlingstid ved klage på eksamenskarakter:
Primo november tok student kontakt med studentombudet for å forhøre seg om det forelå loveller forskriftsregler om saksbehandlingsfrister som NTNU må forholde seg til dersom studenter
klager på eksamenskarakterer. Studenten hadde levert inn klage på karakteren den 14.
september og hadde fremdeles ikke hørt noe om den videre klagebehandlingen.
Studentombudet informerte om at det kunne ta noe tid med saksbehandlingen i slike saker.
Studenten ble gitt alminnelig råd og veiledning om relevante bestemmelser i henholdsvis UHL.,
FVL. og studieforskriften. Studenten ble anbefalt å sende purring til enheten som behandlet
saken, og be om orientering på om når svar kan forventes i saken.
Eksempel – lang saksbehandlingstid ved klage på eksamenskarakter fikk negativ følge for
studenten:
Student klagde på eksamenskarakteren, og fikk bedre karakter ved den nye sensuren.
Saksbehandlingen i denne forbindelse var imidlertid uforholdsmessig lang: «Jeg ventet også da

hele sommeren på en sensurbehandling, som viste seg å kunne vært avgjørende for om jeg kom
inn. Jeg endte på 2. plass på ventelista, der flere jeg kjenner med samme snitt kom inn, mens
jeg ikke gjorde det. Hadde karakteren blitt omgjort hadde jeg altså kommet inn, men dette fikk
jeg ikke svar på før ut i september. Alt for sent mtp. hva som sto på spill. Karakteren ble til slutt
vurdert til det samme, men behandlingstiden føltes uansett veldig frustrerende (...)»
Det foreligger ikke detaljerte regler om saksbehandlingsfrister i UHL. eller i studieforskriften i
forbindelse med behandlingen av en sak om tilrettelegging, eller i forbindelse med vurderingen
av obligatoriske arbeidskrav, eller behandlingen/ny sensurering i forbindelse med klage på
eksamen.
Etter FVL. § 11a, foreligger det imidlertid et generelt krav om at forvaltningsorganet skal
behandle saker «uten ugrunnet opphold». Begrepsbruken er utpreget skjønnsmessig, og
betydningen vil kunne variere fra sak til sak. Hva som i det enkelte tilfellet vil være en forsvarlig
saksbehandlingstid, vil variere ut i fra sakens art og omfang, tilgjengelige ressurser m.v.1
Dersom det vil ta uforholdsmessig lang tid å besvare en henvendelse, skal det så snart som
mulig sendes ut et foreløpig svar hvor det gjøres rede for grunnen til at saken ikke kan
behandles tidligere, og så vidt mulig angi når svar kan ventes. I saker om enkeltvedtak, pålegges
1

Woxholt kommentarutg. til FVL. 2011 s. 239: «Lovens bruk av uttrykket «uten ugrunnet opphold» sikter både til
tiden og årsaken til eventuelt opphold. Det er bare der det kan anføres en (god) grunn for utsettelsen, at forsinkelse
kan aksepteres. Oftest vil begrunnelsen for forsinkelsen være at organet er overbelastet med arbeid».
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forvaltningsorganet et krav om å sende ut et «foreløpig svar» dersom saksbehandlingstiden
overskrider en måned, jf. FVL. § 11a siste ledd.
Det er også innkommet fire henvendelser fra studenter hvor sensurfristen etter UHL. § 3-9 fjerde
ledd på tre uker er anført å være å oversittet. Det er også innkommet én henvendelse på vegne
av flere studenter hvor det er anført at sensurfristen er oversittet, men hvor enheten mener å
være innenfor sensurfristen på bakgrunn av interne rutiner om sensurfrist2. Mer om dette temaet
fremgår under punkt 5.3.2.
3.1.2 Manglende enkeltvedtak
Studentombudet har mottatt studenthenvendelser hvor studenter opplever at det høyst uformelt
blir fattet en beslutning om at studenten ikke tillates å avlegge eksamen på grunn av at
obligatoriske arbeidskrav ikke er bestått, og uten at reglene om enkeltvedtak i FVL. er fulgt.
Det fremgår av UHL. § 3-10 at den som bl.a. oppfyller kravene til opptak etter lovens § 3-6, har
rett til å gå opp til eksamen. Det følger imidlertid av § 3-10 andre ledd at oppmelding kan nektes
dersom studenten ikke har fulgt obligatorisk undervisning/obligatorisk praksis. Dette fremgår
også av NTNUs studieforskrift § 5-4:

«Eventuelle obligatoriske aktiviteter må være godkjent. Studenten skal i rimelig tid før
vurdering få informasjon hvis obligatoriske aktiviteter ikke er godkjent».
Dersom studenten ikke innfrir det obligatoriske kravet, kan altså NTNU nekte studenten å gå opp
til eksamen. En slik beslutning om at studenten ikke skal få gå opp til eksamen må imidlertid
gjøres i henhold til reglene om enkeltvedtak etter FVL. 3.
Eksempel – student besto ikke obligatoriske arbeidskrav
Student kontaktet ombudet i forbindelse med at vedkommende ikke hadde oppfylt det aktuelle
emnets arbeidskrav, og hadde «fått beskjed» om at studenten ikke fikk ta eksamen i emnet.
Studenten avtalte møte med ombudet for å få nærmere informasjon om sine studentrettigheter.
Det fremkom at studenten var gitt flere forsøk på å bestå arbeidskravet uten å lykkes. Studenten
var forundret at NTNU hadde hjemmel til å nekte studenter å ta eksamen i slike tilfeller.
Studentombudet ga råd og veiledning om de prosessuelle krav som følger av regelverket i slike
saker. Studentombudet bisto studenten deretter med å utrykke seg i en e-post til instituttet for å
påpeke at reglene om enkeltvedtak i FVL. ikke har vært fulgt ved beslutning om å nekte
studenten å ta eksamen i emnet. Studenten skulle på nytt ta kontakt med ombudet dersom
enheten ikke fulgte opp studentens e-post.
Ovennevnte eksempel er kun et av flere lignende studenthenvendelser hvor studenter ikke har
bestått et obligatorisk arbeidskrav, og høyst uformelt får beskjed om at de ikke kan ta eksamen i
det aktuelle emnet.
Flere enheter har utarbeidet egne maler i FS-systemet som sendes ut til studentene i slike
saker. Studentombudet er oversendt et eksempel på en slik mal fra et av NTNUs fakulteter:
2

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Sensurfrist
FVL. § 2, et enkeltvedtak er et vedtak som gjelder rettigheter (eksamensrett) for enkeltpersoner, og uhl. §§ 3-10, jf.
7-6 andre ledd.
3
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«EKSAMEN - VÅR 2019 - MANGLENDE OBLIGATORISK AKTIVITET
Fra faglærer/øvingskoordinator har vi fått melding om at du ikke har utført de
foreskrevne obligatoriske aktiviteter for å kunne gå opp til eksamen.
Du har etter dette ikke adgang til vurdering i emne [-]
ved ovennevnte eksamen.
Adgang til eksamen er regulert i Studieforskriften § 5-4.
Hvis du fullfører eksamen i emnet, vil denne bli annullert som følge av manglende
obligatorisk aktivitet. De obligatoriske aktivitetene er beskrevet for det enkelte emne på
NTNUs nettsider: http://www.ntnu.no/studier/emner
Hvis du mener det foreligger en misforståelse vedr. godkjenning av obligatorisk aktivitet,
bør du snarest kontakte instituttet (ev. øvingskoordinator/faglærer), og ta med eventuelle
godkjente øvinger.
Vi gjør også oppmerksom på at avgjørelse om at du ikke har adgang til eksamen formelt
kan påklages i henhold til § 6-1 i Studieforskriften.
Å ha etablert maler i denne forbindelse er positivt og vil kunne skape en smidig og effektiv
saksbehandling. Aktuelle mal er imidlertid noe mangelfull etter studentombudets oppfatning. Det
bør fremgå av overskriften at aktuelle beslutning er et enkeltvedtak. Likeså bør det i tillegg til å
opplyse om at det foreligger klagerett, også opplyse om «(...) klagefrist, klageinstans og den

nærmere fremgangsmåte ved klage (...)».4

I enkelte saker har studentombudet vært i kontakt med enheter hvor det ikke er utsendt en slik
mal til studenten. Det kan heller ikke i enkelte saker sannsynliggjøres at studenter er skriftlig
opplyst om at det foreligger klagerett på beslutninger om at studenter ikke kan ta eksamen i
faget.
Studentombudet har også fått høre fra saksbehandlere at man i enkelte tilfeller kan tillate
studenter å ta eksamen med forbehold – altså dersom det obligatoriske kravet fremdeles ligger
til vurdering på eksamenstidspunktet, har enheten tillatt studenten å gjennomføre eksamen med
et forbehold. Dersom studenten i etterkant av eksamensgjennomføringen får bekreftet å ha
bestått det obligatoriske kravet, vil eksamensbesvarelsen være gyldig. Det er ukjent for
studentombudet om alle fakulteter har praksis for å tilby studenter å ta eksamen med forbehold
i slike tilfeller – eller i andre tilfeller. Det foreligger ingen regulering i studieforskriften knyttet til
å gi studenter en slik mulighet når obligatoriske arbeidskrav ikke er bestått.
Muligens bør man også vurdere om malene skal inneha et avsnitt om muligheten til å
gjennomføre eksamen med forbehold - dette for å sikre at alle studenter som kommer i en slik
situasjon gis samme mulighet til å gjennomføre eksamen med forbehold.

4

FVL. § 27 (3)
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3.1.3 Studentombudets anbefaling
Studentombudet anbefaler NTNU å gjennomgå sine rutiner for å sikre at kravene i FVL. om
forsvarlig saksbehandlingstid blir ivaretatt. I alle saker som gjelder enkeltvedtak bør studenten
underrettes i et foreløpig svar dersom saken ikke kan avgjøres i løpet av en måneds tid.
Studentombudet anbefaler enhetene ved NTNU å gjennomgå sine rutiner for å sikre at alle
studenter som ikke består obligatoriske arbeidskrav mottar et enkeltvedtak i henhold til kravene
i FVL. dersom studenter nektes å ta eksamen i emnet.

TRONDHEIM, 31.1.2019
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3.2 Sensur av eksamen
Studentombudet ble i mai 2018 kontaktet av en gruppe studenter hvor det ble anført at NTNUs
interne rutiner om utvidet sensurtid ved helligdager er i strid med sensurkravet på tre uker som
fremgår av UHL. § 3-9 fjerde ledd.
Henvendelse om brudd på sensurfristen etter UHL. § 3-9 fjerde ledd

«Flere ganger har våre eksamener [-] hatt lengre sensurfrist. [eksamen A] fikk forlenget
sensurfrist pga. juleferie (i 2016/2017), [Eksamen B] fikk 4 uker sensurfrist (av uviss grunn) nå i
januar i år, og nå har [eksamen C] fått sensurfrist til 18.04 (eksamen var 21.03). Dette er altså
flere dager lagt til sensur enn antall helligdager i påsken til og med (Som er skolens
begrunnelse, og dette står på innsida at er praksis på NTNU).
Studentombudet tilskrev prorektor for utdanning den 2.5.2018 og uttrykte sin bekymring for at
studentenes rettssikkerhet var svekket ved at NTNUs retningslinjer muligens var i strid med UHL.
§ 3-9 fjerde ledd.5
Det fremgår bl.a. av NTNUs interne retningslinjer at sensurfristen vil forlenges med tilsvarende
antall dager som det er bevegelige helligdager i sensurperioden. Det fremgår også at
sensurperioden kan forlenges med hele 10 dager, dersom jule- og nyttårshelgen kommer i
sensurperioden. Studentombudet mener dette er i strid med lovkravet i UHL. § 3-9 fjerde ledd.
Studentombudet har i ovennevnte brev til prorektor for utdanning redegjort for sin lovforståelse
knyttet til den strenge sensurfristen på tre uker som er nedfelt i UHL. § 3-9.
3.2.1 Studentombudets anbefaling
Studentombudet anbefaler NTNU å revidere sine interne retningslinjer om sensurfrist slik at de
samsvarer med sensurfristen som fremgår av UHL. § 3-9 fjerde ledd.

5

Se ephortesak 2018/13036. Vedlagt oversendelsen til prorektor for utdanning var brev fra KD datert 13.6.2016 (ref.
16/5015-)
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3.3 Retningslinjer for håndtering av personkonflikter, trakassering og utilbørlig
atferd mellom studenter
Det er etablert retningslinjer på hvordan NTNU som arbeidsgiver, overfor sine arbeidstakere, skal
håndtere saker om personkonflikter, trakassering og utilbørlig atferd mv6. Det fremgår av
retningslinjenes punkt 3. at studentene i de tilfeller de er å anse som arbeidstakere i
arbeidsmiljølovens forstand (AML. § 1-6) er omfattet av disse rutinene.
Personkonflikter/trakasseringstilfeller mellom en av NTNUs arbeidstakere og en student er også
omfattet av retningslinjene, jf. retningslinjens punkt 3.1. Hva gjelder trakasseringssaker i
studiesammenheng mellom to/flere studenter, oppfatter imidlertid studentombudet å falle utenfor
retningslinjene:

«Uheldige hendelser mellom studenter i slike situasjoner vil ved NTNU reguleres i tråd
med universitets- og høyskolelovens regler».
Det fremgår ikke av retningslinjene om NTNU har utarbeidet særskilte prosedyrer for håndtering av
tilfeller hvor studenter i studiesammenheng opplever trakassering fra andre studenter.
Etter UHL § 4-3 første ledd fremgår det at NTNUs styre har det overordnede ansvar for studentenes
læringsmiljø. Loven sier videre at styret har ansvar for at læringsmiljøet på institusjonen, herunder
det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet til studentene, er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av
hensynet til studentenes helse, sikkerhet og velferd7. Videre fremgår det i likestillings- og
diskrimineringsloven § 13 at ledelsen i utdanningsinstitusjoner skal innenfor sitt ansvarsområde «(...)
forebygge og forhindre (...)» trakassering og seksuell trakassering.8
Etter studentombudets oppfatning iverksetter loven en plikt til å etablere retningslinjer for å følge
opp trakasseringssituasjoner som oppstår studentene seg imellom i studiesituasjonen.
Studentombudet kan ikke se at NTNU har etablert retningslinjer for å håndtere slike hendelser.
Etter UHL. § 4-1 fjerde ledd skal studentorganene høres i alle saker som angår studentene på det
aktuelle nivå.

3.3.1 Studentombudets anbefaling
Studentombudet anbefaler NTNU å etablere retningslinjer som også omfatter tilfeller hvor det mellom
studenter oppstår personkonflikter, trakassering og utilbørlig atferd i studiesituasjonen. Dette kan
løses enten ved å utvide de allerede etablerte retningslinjer til å omfatte slike tilfeller, eller å
opprette en egen prosedyre for slike tilfeller med tydelige ansvarsplasseringer for
oppfølgning/håndtering. Ved etablering av slike rutiner, bør studentorganene høres før beslutningen
tas, jf. UHL. § 4-1 fjerde ledd.

6

innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Uakseptabel+adferd+-+mobbing+og+konflikter
Arb.miljøloven (AML.) § 4-1 (1) har en lignende bestemmelse for norske arb.takere: «Arbeidsmiljøet i virksomheten
skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på
arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd»
8
Lovens forarbeider er tydelig på at det må utarbeides retningslinjer for å ivareta lovens forpliktelser. Prop. 81 L
(2016-2017) s. 320 sier følgende: «(...) Med plikt til å forebygge menes tiltak av preventiv karakter, så som
iverksettelse av og utforming av retningslinjer for varsling av trakassering. Plikten til å forhindre innebærer å gripe
fatt i aktuelle situasjoner med påstått trakassering og utrede hva som har skjedd og komme med forslag til løsning».
7
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4 Studentombudets arbeid - profileringsstrategi
NTNU er universitetet i Norge med flest studenter. For tiden er det på NTNU sine sider registrert
40181 studenter9. Størrelsen på studentmassen og stor avstand mellom campusene i Trondheim,
Gjøvik og Ålesund, er forhold som utfordrer det tjenestetilbudet studentombudet tilbyr NTNUs
studenter. Denne avstanden utfordrer studentombudets tilgjengelighet overfor alle av NTNUs
studenter, samt at den utfordrer studentombudets profileringsarbeid. Studentmassens størrelse
kan også oppfattes som et sårbarhetspunkt med tanke på departementets begrepsbruk om at
studentene skal ha «tilgang» på et studentombud, jf. nederste avsnitt i høringsnotatets side 9 til
høringsbrev av 29.8.2018 (KDs ref.: 18/4059).10
Studentombudets overordnede formål, er å bidra til å ivareta rettssikkerheten overfor alle av
NTNUs studenter. Kjerneoppgaven vil være å stå tilgjengelig overfor de studenter som har en
opplevelse av å være utsatt for feil eller urett i sin studiesituasjon11. Mesteparten av
studentombudets tidsbruk medgår til å håndtere/følge opp studenthenvendelser etterhvert som
de kommer inn. Denne oppgaven ligger også nærme den juridiske bakgrunn studentombudet
har for å ivareta ordningens overordnede formål.
En annen viktig del av studentombudets arbeid og tidsbruk, medgår til å profilere
studentombudets tjenestetilbud ut mot NTNUs studenter. Profileringsarbeidet er en pågående
prosess som man må gjøre fortløpende gjennom året slik at man når ut til både nye og gamle
studenter. Alle studenter bør være kjent med at NTNU har et studentombud.
Som det fremgår av rapportens side 3, er det flere informasjonskanaler ut mot studentene. De
fleste av studentene som kontaktet ombudet i 2018, fikk første gang høre om ombudsordningen
via studenttillitsvalgte. I tillegg til at studentombudet er søkbar på internett med informasjon på
eksterne og interne nettsider, bruker studentombudet mye tid på «fysisk» profilering ved å reise
rundt på stands ved ulike campus hver måned med store roll-ups og utlevering av kaffe og
flyers til studentene, samt dialog/fremlegg overfor studenttillitsvalgte.
Det ligger nok også en profileringsgevinst dersom man implementerer og jobber etter en digital
profileringsstrategi, samt ha en større og bredere synlighet/aktivitet på sosiale medier. Slikt
informasjonsarbeid vil imidlertid kreve større del av studentombudets arbeidsmengde som
vanskelig lar seg fristille per i dag. Det vil også være en fordel dersom et slikt løpende digitalt
profileringsarbeid blir gjort av blir håndtert av noen med kommunikasjonsfaglig bakgrunn.
9

Den 22.1.2019, www.ntnu.no/om
«(...) Samtidig mener departementet at det bør stilles krav i loven om at ordningen må organiseres
slik at hver student skal ha "tilgang" til et studentombud. Dette innebærer at organiseringen
av ordningen ikke kan være slik at studentene i praksis har dårlig eller ingen tilgang til
ombudet fordi det har ansvar for et for stort antall studenter eller av andre grunner er
vanskelig å komme i kontakt med. Det er allikevel ikke nødvendig at studentene har fysisk
tilgang til studentombudet. Det er etter departementets vurdering viktig at organiseringen av
studentombudet sikrer at dette blir et lavterskeltilbud hvor studentene enkelt kan komme i
kontakt med ombudet uavhengig av hvilken institusjon eller studiested de er tilknyttet».
11
Mandatet omtaler at dette er hva studentombudet «...i hovedsak...» skal gjøre: «Studentombudets virksomhet
skal i hovedsak omfatte forhold knyttet til studiesituasjonen hvor en student opplever å være i en formell eller
prosedyremessig gråsone og/eller mener det er begått feil eller urett overfor vedkommende».
10
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Utdanningsinstitusjoner det er naturlig å sammenligne seg med i Norge med tanke på
bemanning, er universitetet i Oslo (UIO). Av studentombudets årsrapport ved UIO fra 2014,
fremgår det at ombudet fikk tilført ekstra kommunikasjonsressurs i 50% stilling på grunn av stor
arbeidsbelastning og at informasjonsarbeidet derfor var blitt nedprioritert.12 I Danmark ved
universitetet i København, som har omtrent like mange studenter som NTNU, er studentombudet
(i Danmark kalt «Studentambassadør») besatt med to ansatte i 100% stilling, hvorpå den ene har
kommunikasjonsfaglig bakgrunn.13
Det er nærliggende å anta at studentene ved NTNU i større grad vil oppleve å ha bedre «tilgang»
til studentombudet dersom studentombudsordningen tilføres en kommunikasjonsfaglig ressurs.
En slik ressurstildeling vil medføre at arbeidet med å formidle informasjon om
studentombudsordningen vil nå ut til langt flere studenter enn hva tilfellet er per i dag. Dette vil
igjen frigi tid for studentombudet til å ivareta ombudets kjerneoppgaver med å håndtere/følge
opp studenthenvendelser i tråd med ombudets overordnede formål med å ivareta studentenes
rettssikkerhet.

12

Rapportens side 12 sier bl.a. følgende: «(...) Arbeidsbelastningen er større enn 100 %, og det er
informasjonsarbeidet som har blitt nedprioritert som følge av dette. Ombudet besluttet derfor mot slutten av 2014 å
igangsette prosess med å finne medarbeider i 50 % stilling, viss oppgave skal bli å drive informasjonsarbeid, hjelpe til
med møter og eventuelle arrangementer, i tillegg til å være studentombudets stedfortreder ved behov».
13
https://studenterambassadoer.ku.dk/ansatte/
TRONDHEIM, 31.1.2019
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5 Avsluttende bemerkninger/refleksjoner av 2018
Årsrapporten omfatter tidsrommet fra og med 1. januar 2018 til og med 31. desember 2018.
Året 2018 har vært preget av mange ulike sakstyper som studentene har kontaktet
studentombudet om. Flesteparten av studenthenvendelsene i 2018 omhandlet ulike forhold
tilknyttet eksamen.14 Studentene tar også opp ulike forhold knyttet til studiehverdagen som kan
omhandle personvernspørsmål, undervisningsformidlingen, obligatoriske arbeidskrav,
referansegruppene og læringsmiljøet.
Til tross for et stort globalt fokus, også i akademia, har ikke studentombudet mottatt mange
henvendelser fra studenter i kjølvannet av #Metoo-bevegelsen i 2018.
Omfanget av seksuell trakassering i Akademia er ukjent. Det er nok flere årsaker til at studenter
ikke varsler om slike saker til studentombudet, eller til NTNU som sådan. Studenter kan føle på
at dette er et «skambelagt» tema, studentene kan kjenne på en ubalanse i maktforholdet og
frykte at det kommer «studierelaterte represalier»/ev. andre studierelaterte konsekvenser
(psykisk belastning under saksgang) i kjølvannet av formell behandling av saken, frykt for at
«trakasserer» har stor innflytelse i fagmiljøet og ev. mulighetene for å få jobb i etterkant av
studier reduseres, frykt for at saken «lekkes» i studentmiljøet, frykt for at saken ikke
underlegges en rettferdig behandling etc. Etter samtaler med studenter og enkelte
studenttillitsvalgte, kan det virke som at heller ikke studentene har vært tilstrekkelig kjent med
det overordnede regelverket om temaet eller NTNUs varslingssystem i slike saker.
En annen årsak til at ombudet ikke kontaktes om slike saker er nok også at selve
studentombudsordningen ikke er tilstrekkelig kjent i studentmiljøet.
I lys av at det i media sensommeren 2018 var kommet inn flere varsler til enkelte fakulteter
vedrørende seksuell trakassering mellom tidligere studenter og ansatte15, kontaktet
studentombudet alle studieseksjonsledere ved NTNUs ulike fakulteter. Dette for å diskutere
hvordan fakultetene og deres studieveiledere kan bistå i større grad med å profilere
studentombudsordningen ut til sine studenter. NTNUs studenter bør gjøres kjent med at de kan
ta kontakt med studentombudet for en uformell og uforpliktende samtale om alle saker relatert
til sin studiesituasjon – også i saker som omhandler seksuell trakassering i studiesituasjonen.
Fra et studentperspektivs ståsted, er det naturlig å påstå at det bør være en lavere terskel å
kontakte et studentombud for en uformell og uforpliktende samtale om sine opplevelser, enn «å
kjøre en sak» via det overordnede varslingssystemet.
Mine registreringer så langt, viser at NTNUs ansatte er èn av flere viktige informasjonskanaler
om studentombudsordningen overfor NTNUs studenter. 12 % av studentene som kontaktet
studentombudet i 2018 opplyser å ha fått informasjon fra ansatte om studentombudet, jf. figur 2
ovenfor. Mitt ønske var vel at enda flere studenter kan få informasjon om
studentombudsordningen via NTNUs ansatte.

14

Nærmere om studenthenvendelser fremgår av vedlegg 1 til årsrapporten.
Bl.a. reportasje i Universitetsavisa 3 september 2018, https://www.universitetsavisa.no/campus/2018/09/03/Nyevarsler-om-seksuell-trakassering-ved-NTNU-75302.ece
15

TRONDHEIM, 31.1.2019

16

17

ÅRSRAPPORT 2018
Det er også positivt å se at det i løpet av 2018 er gjort mye godt arbeid med NTNUs rutiner og
prosedyrer. NTNU er blant annet i gang med å revidere sine rutiner som studentene kan forholde
seg til i varslingssaker og i saker som omhandler seksuell trakassering16. På Innsida er det lagt
inn forenklet informasjon til studentene om seksuell trakassering17.
Et viktig element ved iverksettelse av nye rutiner vil også være å implementere de nye rutinene i
inn organisasjonen. Studenthenvendelser i løpet av 2019 vil muligens kunne gi en pekepinn på et
slikt arbeid.
I 2018 har ikke Studentombudet spesifikt innrettet sin profileringsvirksomhet som
bistandsperson kun om temaet seksuell trakassering overfor NTNUs studenter. Studentombudet
er en uavhengig bistandsperson overfor NTNUs studenter om alle forhold relatert til deres
studiesituasjon overfor NTNU, og studentene skal være trygge på at kontakten med ombudet er
konfidensiell, uformell og uforpliktende.

16

«#metoo-knapp»: https://www.universitetsavisa.no/campus/2018/08/28/NTNU-lanserer-egen-Metoo-knapp75248.ece
17
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Seksuell+trakassering+-+studenter
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Vedlegg 1 – Studentombudets bemerkninger til kategoriseringen
Registrering i rapporteringsperioden viser at det i alt er innkommet 204 henvendelser fra
studenter som har ønsket bistand fra Studentombudet i 2018. Dette viser at studentombudet har
hatt en relativ gjennomsnittlig økning i antall henvendelser hvert kvartal i 2018, sammenlignet
med i fjor, hvor det innkom 43 henvendelser siste
kvartal 2017.
Uavhengig

Til grunn for studentombudets møte med
studentene ligger studentombudets verdigrunnlag
og mandat. Alle studenter som henvender seg blir
opplyst om studentombudets rolle/myndighet med
mindre dette allerede er kjent for studenten.
Som det fremgår av figur 4 i årsrapporten, er alle
studenthenvendelser sortert inn under ulike
kategorier. Vedlegg nr. 4 til denne rapporten er det
inntatt en beskrivelse av de ulike kategoriene.

Konfidensiell

Studentombudets
verdigrunnlag

Uformell

Én av utfordringene med å registrere
Nøytral
studenthenvendelser i ulike kategorier er at
henvendelsene av og til kan omfatte forhold som
like gjerne kunne vært registrert under en av de
andre kategoriene. Det er imidlertid forsøkt å registrere henvendelsen under den kategorien som
er å anse som hovedinnholdet av henvendelsen.
Mange henvendelser fra studentene er kategorisert under betegnelsen «annet». Det er en
smakssak om man skal opprette en egen kategori for hver enkelt henvendelse som ikke direkte
passer inn under noen av de andre kategoriene. I frykt av at det kunne bli noe uoversiktlig å
operere med alt for mange kategorier valgte jeg da heller å ha en «sekkebetegnelse» på enkelte
type henvendelser. Kategorien «annet» omhandler bl.a. spørsmål knyttet til opphavsrettigheter,
personvern, taushetsplikt, studiesituasjon i forbindelse med mulig streik, om det å takle
«studiestress» m.m.
Videre har jeg registrert studentenes fakultetstilhørighet, der denne er kjent. Studentene kan
gjerne kontakte studentombudet anonymt. Statistikken viser at dette er noe flere velger å gjøre.
Studentombudets håndtering av studenthenvendelsene vil selvsagt være avhengig av hva saken
gjelder. Som hovedregel, slik figur 1 synliggjør, forsøker Studentombudet i de aller fleste sakene
å gi studentene tilstrekkelig med råd og veiledning til at de selv løser saken på egen hånd18.
Råd og veiledning innebærer ofte at studentene gis informasjon om de foreliggende interne
prosedyrer og rutiner, samt om det overordnede regelverket. Deretter drøftes den mest
hensiktsmessige fremgangsmåten videre i saken for vedkommende.
18

Som det fremgår av mandatet (se vedlegg): «Studentombudet skal gi studentene råd om hva de kan og bør foreta
seg for å ivareta sine interesser. Studentombudet skal bidra til at saker løses nærmest der de oppstår, dvs. på lavest
mulig nivå i organisasjonen».
TRONDHEIM, 31.1.2019
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Unntaksvis, etter samtykke fra studenten, kan Studentombudet kontakte den aktuelle enheten
selv for å gjøre oppklaringer. Dette benevnes i registreringen som «oppfølgning». Dette kan være
i tilfeller hvor studenten ikke kommer noe videre med saken overfor enheten, men der relevante
forhold fremdeles står ubesvart19. Slik oppfølgning avhenger av at studenten direkte samtykker
til at studentombudet følger opp saken på bakgrunn av henvendelsen.
Nedenfor følger mine kommentarer til noen av kategoriene. Deretter vil jeg belyse noen
sårbarheter som det anbefales universitetet å ha et bevisst forhold til slik at studentenes
rettssikkerhet ytterligere styrkes.

Kategori - Utenfor studentombudsordningen
Studentombudet mottar i løpet av året noen henvendelser som ligger utenfor
studentombudsordningen20. Problemstillingen kan likevel ha stor betydning for studentens
livssituasjon og kan indirekte påvirke studiesituasjonen i større eller mindre grad.
Det er innkommet 21 henvendelser som er betraktet å ligge utenfor studentombudsordningen i
2018. Henvendelsene har bl.a. omhandlet spørsmål knyttet til privatøkonomisk rådgivning,
problemstillinger etter husleieloven, og arbeidsrettslige forhold (studenten har f.eks. en
deltidsjobb ved siden studiene). Studenten vil i slike tilfeller ha behov for å konsultere eventuelle
eksterne tjenesteytere i tilknytning til sin problemstilling.

Kategori - Læringsmiljø
Etter universitets- og høyskoleloven (UHL.) § 4-3 har universitetet det overordnede ansvaret for
at læringsmiljøet på institusjonen, herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljø, er fullt
forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet og velferd.
Læringsmiljøutvalget (LMU) ved NTNU har definert læringsmiljøet i fem underkategorier;
- Fysisk læringsmiljø
- Psykososialt læringsmiljø
- Organisatorisk læringsmiljø
- Digitalt læringsmiljø
- Pedagogisk læringsmiljø
14 av henvendelsene til studentombudet i 2018 har relatert seg til studentenes psykososiale
læringsmiljø. Èn henvendelse har relatert seg til det fysiske læringsmiljøet.
LMU definerer det psykososiale læringsmiljøet som: «Mellommenneskelige forhold i og rundt

læringsprosessene. Det berører trivsel og samhandling mellom studenter og ansatte, og i
mellom studentene».

Det psykososiale læringsmiljøet og studentenes trivsel i studiesammenheng vil kunne påvirkes i
positiv/negativ retning på bakgrunn av samhandlingen og kommunikasjonen mellom alle aktører
19

Mandatet sier at «Studentombudet skal påse at sakene får en forsvarlig og korrekt behandling og skal ha et særlig
fokus på studentenes rettigheter og likebehandling». Videre fremgår det at Studentombudet «(...)kan foreta
undersøkelser i etterkant om hvordan saken har blitt behandlet».
20
Mandatet sier at «Studentombudets virksomhet skal i hovedsak omfatte forhold knyttet til studiesituasjonen (...)
med studiesituasjonen menes studentens forhold til NTNU»
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som oppholder seg på universitetet – dette skjer i samspillet mellom student/medstudent, de
ansatte og eventuelle andre aktører som har en eller annen befatning med studenten i
studiesammenheng. Studentenes psykososiale læringsmiljø kan også påvirkes av blant annet
sosiale, digitale, kulturelle, religiøse, økonomiske, utdanningsmessige og helsemessige forhold.
Noen henvendelser har gjeldt samhandlingen student/student, men overvekten av
henvendelsene har omhandlet samhandlingen mellom student/ansatt (veileder). I flere tilfeller
har studenter beskrevet at det faglige samarbeidet med den ansatte har vært
problematisk/utfordrende; studenten kan f.eks. kjenne på en opplevelse av respektsløshet,
nedlatende tilbakemeldinger på faglig arbeid, manglende medfølelse fra faglærer ved faglige
krav i forbindelse med students sykdom/helseplager m.m. Studentene har opplevd at denne
samhandlingen har hatt en negativ innvirkning på studentens trivsel i studiesammenheng.
Kontakt med studentombudet i slike saker kan være nyttig for studentene til å få sortert sine
tanker, og få diskutert hvilke muligheter man har til å gjenopprette et godt samarbeid med den
aktuelle ansatte. NTNUs etiske retningslinjer slår fast at veileder og student skal vise gjensidig
respekt for hverandres personlige og faglige integritet og ikke opptre på en måte som virker
krenkende. I et student-/veilederforhold foreligger det en ubalanse i maktforholdet mellom
partene og det vil være et overordnet ansvar for veilederen/den ansatte å legge til rette for at
det er etablert et profesjonelt veilednings- og undervisningsforhold21.

Kategori - Trakassering og seksuell trakassering
Etter likestillings- og diskrimineringsloven § 13 er dette forbudt, og ledelsen i
utdanningsinstitusjoner skal innenfor sitt ansvarsområde forebygge og forhindre trakassering og
seksuell trakassering.
Samlet har studentombudet mottatt fem henvendelser innenfor disse to kategorier. Hva gjelder
de to henvendelsene om seksuell trakassering, ble ombudet kontaktet av «tredjeparter», og ikke
noen av partene som angivelig skal ha vært involvert i situasjonen. I begge tilfellene ble det gitt
en gjennomgang av de interne prosedyrer ved NTNU som gjelder i slike saker. Vedkommende
ble også informert om studentombudsordningen, og at begge partene uavhengig av hverandre
kunne kontakte studentombudet for en uformell og uavhengig samtale om saken.
Konfidensialitet i saker med påstand om trakassering og seksuell trakassering er av høyeste
prioritet, og begge parter (både offer og den anklagede) skal ha mulighet til å kontakte
studentombudet i slike saker. Studentombudet er uavhengig og nøytral i alle saker på NTNU.22

Kategori - Studierelaterte forhold som inbefatter referansegrupper
I kategorien «studierelaterte forhold» får studentombudet flere henvendelser som omhandler
studiekvaliteten. Studenten kan i denne forbindelse kontakte studentombudet om at
studiekvaliteten i sitt emne er for dårlig. Studentombudet informerer i slike tilfeller om
referansegruppene.

21

NTNUs retningslinjer sier videre at dersom det f.eks. oppstår et personlig forhold eller at «(...) en part finner en
veiledningsrelasjon så vanskelig at samarbeid virker umulig, skal instituttleder sørge for at ny veileder oppnevnes».
22
Studentombudets mandat: «Studentombudet ved NTNU skal være en uavhengig bistandsperson overfor
studentene».
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Det skal være referansegrupper i alle emner ved NTNU. Referansegruppene inngår som en del av
NTNU sitt kvalitetssystem for utdanning, og har bl.a. til hensikt å sikre at studentene får
undervisning av høy kvalitet. I referansegruppene har studentrepresentantene, på vegne av alle
studentene i emnet, mulighet til å påvirke kvaliteten av undervisningen.
Studentombudet har også mottatt flere studenthenvendelser angående referansegruppenes
fungering. Enkelte studenter formidler en opplevelse av at referansegruppesystemet ikke
fungerer etter sin hensikt, eller at det er utfordrende å sitte i møte med faglærere pga ubalanse i
maktforholdet. Nedenfor følger noen få eksempler på studenthenvendelser angående manglende
fungering;
Henvendelse; påstand om at det foreligger mangler ved referansegrupperapportene:
Studenten hadde ikke tillit til referansegruppesystemet. Studenten mente at faglærer pleier å
«tukle» med referansegrupperapporten ved å revidere rapporten slik at studentenes negative
synspunkter om undervisningen ikke blir synliggjort. Studenten mente at det finnes tilfeller hvor
man i referansegruppen eniges om innholdet i rapporten, rapporten overleveres faglærer, som
deretter foretar endringer før rapporten overleveres emneansvarlig. Studenten mente at dette en
svakhet ved referansegruppesystemet. Studenten kunne ikke komme med konkrete eksempler
på at rapportene hadde blitt endret i etterkant, men at det var sterke antagelser om dette.
Henvendelse; det hjelper ikke å ta opp studiekvalitetsmessige forhold i referansegruppene:
Studentombudet ble oppsøkt på stand av to studenter som ønsket å dele sine opplevelser med
studentombudet angående referansegruppens manglende innflytelse på å forbedre emnets
studiekvalitet. Studentene opplevde det som et problem at eventuelle kritiske påpekninger
angående studiekvaliteten som blir diskutert i referansegruppen, og senere nedfelt i rapport,
ikke følges opp i etterkant. Studentene uttrykte å ha en følelse av at det ikke har noe for seg å ta
opp ulike forhold i referansegruppene. Studentene forteller videre at «det ryktes» blant studenter
i enkelte emner at studiekvaliteten er for dårlig, og at enkelte studenter derfor har valgt å kjøpe
seg videoforelesninger fra andre utdanningsinstitusjoner. Studentene formidlet at de skulle
henvende seg til instituttledelsen om dette.
Henvendelse; student mener referansegruppene ikke virker etter sin hensikt:
Student mente at det ikke hjelper å ta opp ulike forhold i referansegruppene. Studenten hadde
en opplevelse av at faglærer ikke brukte referansegruppene på en konstruktiv måte.
«(...) I det siste møte prøvde jeg å ta opp en del av det jeg og andre syns er problemer, men blir

bare møtt av en vegg av unnskyldninger. På generell basis syns jeg ikke at veldig mye blir gjort
når det blir gitt beskjed om dette i ref. gruppene. [-] Virker mest som forelesere ser på dette
som noe de må gjøre, og ikke noe de kan få noe ut av».

Studentombudet tar slik informasjon til orientering og kan veilede studentene i hvordan man på
konstruktivt vis kan forsøke å belyse problemet overfor enheten.
Flere henvendelser har omhandlet at studenter opplever det vanskelig å samarbeide med
faglærer i referansegruppesammenheng, og ønsker veiledning om hvordan de skal gå frem for å
gjøre samarbeidet bedre. Nedenfor følger et par eksempler om dette:
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Henvendelse; student opplevde det utfordrende å være i referansegruppe med faglærer:
Student kontaktet ombudet og lurte på hvilken saksgang man kunne forvente seg dersom
studenten valgte å melde en sak inn til ledelsesivået ved sin enhet angående faglærers
opptreden i referansegruppemøter. Studenten skriver følgende: "(...)Saken handler om at

faglærer reagerer uheldig på de negative tilbakemeldingene i referansegrupperapporten overfor
studenten, samt at faglærer mangler forståelse for sin rolle i rapportskrivinga [-]».
Studentombudet ga råd og veiledning, samt drøftet forslag om videre fremgangsmåte i saken.
Henvendelse; Student mente faglærer i referansegruppen bruker hersketeknikker:
Student kontaktet studentombudet på grunn av at møtet med faglærer i referansegruppen var
svært utfordrende: «(...) For noen uker siden var jeg i et referansegruppemøte med forelesere

som opplevdes svært ubehagelig pga ubalanse i maktforhold og bruk av hersketeknikker. Kan du
hjelpe meg å finne ut hva jeg skal gjøre med den opplevelsen, hvordan kan jeg melde fra om en
slik sak? (...)». Det ble avtalt møte på studentombudets kontor for videre oppfølgning. Studenten
møtte imidlertid ikke opp og meldte i etterkant om at vedkommende hadde trukket seg fra
referansegruppeoppgaven.
Studentombudet er generelt av den oppfatning at selve ordningen med referansegrupper er
positive for studentene og undervisningskvaliteten. Gjennom referansegruppene gis studentene
mulighet til å påvirke emnets studiekvalitet i positiv retning. Studentenes innspill i denne
forbindelse er selvsagt en viktig informasjonskilde for å medvirke til at NTNU leverer
undervisning av høy kvalitet.
Studentombudet finner det likevel viktig å videreformidle til NTNU når flere enkeltstudenter, etter
sine opplevelser, mener at referansegruppene ikke har fungert slik de skal. Til tross for at det i
utgangspunktet sitter flere studenter sammen i hver referansegruppe, bør ansatte likevel ha
bevissthet omkring den ubalanse i maktforholdet som kan foreligge mellom student og ansatt i
slike settinger. Det bør også fokuseres på å gi alle studenter god informasjon ved semesterstart
om referansegruppens formål og hensikt.
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Vedlegg 2 – Studentombudets nettverk
Universitetet i Oslo var først ute med å etablere et studentombud i 2013 på eget initiativ, og i
løpet av de siste årene har det blitt etablert studentombud ved flere norske universiteter og
høyskoler. Per i dag er det 12 studentombud i Norge ansatt på ulike universiteter og høyskoler.
Det finnes om lag 400 studentombud i verden, de fleste i Europa og USA. De europeiske
studentombudene har siden 2003 hatt et eget nettverk, European Network for Ombudsmen in Higher
Education (ENOHE).23 I tillegg finnes det en amerikansk International Ombudsman Association.
ENOHE arrangerte vår/sommer 2018 konferanse i Edinburgh Skottland hvor NTNUs studentombud,
sammen med en rekke andre studentombud i Skandinavia, deltok på.
Det er også opprettet et nasjonalt nettverk for Studentombud i Norge. Nettverket har pleid å avholde
halvårlige nettverkssamlinger med faglig innhold. Studentombudet ved NTNU er medlem av dette
nettverket og skal etter planen arrangere den norske studentombudskonferansen 28. og 29. mars
2019. I 2018 arrangerte UIT konferansen den 15. og 16. mars, og UIB i samarbeid med HVL og NHH
arrangerte en konferanse den 17. oktober i tilknytning til den skandinaviske
studentombudskonferansen som gikk av stabelen 18. og 19 oktober.
De nærmeste samtalepartnerne til undertegnede er de øvrige norske studentombudene som er en
del av det nasjonale studentombudsnettverket. Disse møtene legger til rette for verdifull
erfaringsutveksling. Nettverksmøtene har både et faglig og sosialt innhold. Møtene skaper glede og
inspirasjon til arbeidet, samt bidrar til økt kompetanse og økt kvalitet på Studentombudets tjenester.
Studentombudene har lav terskel for å diskutere problemstillinger seg imellom.

Bilde av de skandinaviske studentombudene – Bergen 19.10.2018
23

http://www.enohe.net/
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Vedlegg 3 – Studentombudets mandat
Fastsatt av rektor 13.09.2017 (ephorte sak 2017/8212)
Formål
Formålet med ordningen er å bidra til økt rettssikkerhet for studentene.
Oppgaver
Studentombudet ved NTNU skal være en uavhengig bistandsperson overfor studentene.
Studentombudets virksomhet skal i hovedsak omfatte forhold knyttet til studiesituasjonen
hvor en student opplever å være i en formell eller prosedyremessig gråsone og/eller mener
det er begått feil eller urett overfor vedkommende. Med studiesituasjonen menes studentens
forhold til NTNU.
Studentombudet skal gi studentene råd om hva de kan og bør foreta seg for å ivareta sine
interesser. Studentombudet skal bidra til at saker løses nærmest der de oppstår, dvs. på
lavest mulig nivå i organisasjonen.
Studentombudet skal påse at sakene får en forsvarlig og korrekt behandling og skal ha et
særlig fokus på studentenes rettigheter og likebehandling.
Studentombudet skal fungere som et supplement til øvrige rutiner og systemer for veiledning
og oppfølging og fratar ikke NTNU informasjons- og veiledningsplikt.
Studentombudet kan foreta undersøkelser i etterkant om hvordan saken har blitt behandlet.
Studentombudet har selv ikke myndighet til å avgjøre saker, og er heller ikke klageinstans for
saker som er behandlet og avgjort av andre enheter eller beslutningsorganer ved NTNU.
Studentombudet kan selv avgjøre om hun/han vil bistå en student i en sak eller ikke.
Studentombudet skal alltid gi en begrunnelse når ombudet avslår å bistå i en sak. Avslaget
kan ikke påklages.
Studentombudet kan ta opp saker på eget initiativ for å sikre rettssikkerheten til studentene.
Saker i forhold til f.eks. Lånekassen eller Studentsamskipnaden faller utenfor
studentombudets oppgaver. Studentombudet tar heller ikke stilling til faglige spørsmål.
Studentombudet kan ikke opptre som fullmektig for studenten, dvs. representere studenten
som part i en sak.
Informasjon og opplæring
Studentombudet skal aktivt informere om sin funksjon til NTNUs studenter og tilby opplæring
til studenttillitsvalgte om studentenes rettigheter og plikter.
Rapportering
Studentombudet skal årlig rapportere om sin virksomhet til rektor ved at det utarbeides
årsrapporter. Årsrapporten skal legges fram for LMU og NTNUs styre som orienteringssak.
Studentombudet skal orientere rektor fortløpende om spesielt alvorlige saker, eller saker som
er av prinsipiell betydning.
TRONDHEIM, 31.1.2019
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Taushetsplikt og innsyn
Studentombudet har taushetsplikt etter forvaltningsloven §13 om forhold hun/han blir kjent
med gjennom sitt virke.
Studentombudet har bare innsyn i taushetsbelagte opplysninger i den grad studenten det
gjelder har gitt samtykke til innsyn.
Spørsmål om innsyn i saker hos studentombudet følger reglene i offentleglova (lov 19. mai
2006 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd).
Varsel om kritikkverdige forhold
Studenter kan varsle studentombudet om kritikkverdige forhold (f.eks. lovbrudd, mobbing,
trakassering, brudd på sikkerhetsrutiner) som berører studentenes situasjon. Studentene kan
varsle anonymt via studentombudet. Hvis studenten ønsker at det skal være konfidensielt
hvem som har varslet, skal studentombudet gjøre oppmerksom på at det kan være
begrenset i hvilken grad saken kan forfølges.
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Vedlegg 4 – kort beskrivelse av hver enkelt kategori
Beskrivelsene av hver kategori er ikke uttømmende.
Eksamen:
Under denne kategorien faller alle henvendelser som knytter seg til prøving av studentens
kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som gir grunnlag for fastsettelse av karakter i et
emne. Se for øvrig definisjonen av «vurdering» og «delvurdering» i studieforskriftens § 1-2.
Praksis:
Under denne kategorien faller alle henvendelser som knytter seg til studentenes gjennomføring av
praksisutplassering. Henvendelsene kan omfatte alt fra generell råd og veiledning om regelverket i
tilknytning til praksisgjennomføring. Henvendelsene kan av og til ha forgreininger til andre kategorier
som f.eks. studentens psykososiale læringsmiljø. Dersom henvendelsen i hovedsak omfatter
studentens læringsmiljø vil den registreres under læringsmiljøkategorien.
Studierelatert:
Under denne kategorien faller de henvendelser som generelt omfatter studierelaterte spørsmål.
Dette er en sekkebetegnelse, og henvendelsene kan omfatte spørsmål knyttet til pensum,
obligatoriske aktiviteter, undervisning, endring av studietilbud, programplaner og emneplaner og
andre forhold som er relatert til studiet, og som ikke naturlig faller inn under de øvrige kategoriene.
Tilrettelegging:
Under denne kategorien faller de henvendelser fra studenter som handler om tilrettelegging av
vurderingssituasjoner eller dispensasjoner.
Læringsmiljø:
Under denne kategorien faller de henvendelser fra studenter som omfatter studentenes fysiske og
psykososiale læringsmiljø og andre forhold relatert til helse, miljø og sikkerhet.
Trakassering:
Under denne kategorien faller alle henvendelser som knytter seg til påstander om trakassering i
henhold til definisjon av begrepet som fremgår av likestillings- og diskrimineringsloven § 13 andre
ledd.
Seksuell trakassering:
Under denne kategorien faller alle henvendelser som knytter seg til påstander om seksuell
trakassering i henhold til definisjon av begrepet som fremgår av likestillings- og diskrimineringsloven
§ 13 tredje ledd.
Fusk:
Under denne kategorien faller alle henvendelser som knytter seg til saksbehandling av fuskesaker i
medhold av UHL. § 4-8, 1 b).
Disiplinærsaker:
Under denne kategorien faller alle henvendelser som knytter seg til saksbehandling av øvrige saker
som gjelder utestenging og bortvisning.
Opptak:
Under denne kategorien faller de henvendelser som omhandler opptak til studieprogram eller
enkeltemner på NTNU.
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Personvern:
Under denne kategorien faller de henvendelser som knytter seg til oppbevaring og behandling av
personopplysninger og spørsmål knyttet til anonymitet i ulike sammenhenger.
Annet:
Under denne kategorien faller alle henvendelser som knytter seg til studiesituasjonen som ikke
naturlig faller inn under noen andre kategorier.
Utenfor ordningen:
Under denne kategorien faller alle henvendelser som ikke knytter seg til studentenes
«studiesituasjon». Slike henvendelser vil ikke omfattes av studentombudsordningen.
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Studiebarometeret 2018
- Hovedfunn og utfordringer
Marit Svendsen
LMU 12.04.2019

Kunnskap for en bedre verden

Iselin Nybøs forventninger
….om snarlige forbedringer:
- Tilknytning til arbeidsliv og praksis – tettere samarbeid
- Tilbakemelding og veiledning – følge opp innspill
- Opplæring – ansatte og studenter
- Digitale verktøy - varierte undervisningsformer
- Studiestart og gode mottak – redusere frafall
- Varslingssystemer – systemer og informasjon
Kunnskap for en bedre verden
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Fornøyde studenter!
Overordnet tilfredshet studieprgr. de går på: 4,1
Tidsforbruk i snitt på studiene 36,5 timer (nasjonalt 34,5)

Mest fornøyd med :
• Går på det studieprogram de helst vil gå på: 4,4
• Eksamener og vurdr.former krever forståelse/resonnement: 4,2
• Studieprogrammet er faglig utfordrende: 4,3, 4,2 i 2017
• Faglig og sosialt miljø mellom studentene 4,0, (nasj. 3,8/ 3,9 i 2017)
• Generell tilfredshet med IKT-tjenester (læringsplattformer,
programvare, PC-tilgang) 3,8, (2017 3,5
(skala 1-5, hvor 5 er best)
Kunnskap for en bedre verden
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Mindre fornøyde med…
• Oppfølging av innspill og tilbakemeldinger 3,1
• informasjonen om hvordan kompetansen kan brukes i
arbeidslivet 3,2
• For lite bruk av digitale verktøy for å involvere studentene
aktivt i undervisningen, 3,3
Studentene informeres ikke godt nok om varslingssystem for trakassering –
gjelder stort sett hele sektoren!

Kunnskap for en bedre verden
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Dypdykk - Overordnet tilfredshet (4,1)
Studieprogram i de tre studiebyene:
• Bachelor sykepleie: 4,7 Gjøvik, 3,8 Trondheim, 3,3 Ålesund

• Bachelor ingeniør: varierer fra 3,8 – 4,4, - uavhengig av
studieby

Kunnskap for en bedre verden
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Dypdykk – fysisk læringsmiljø (3,8)
Campus forskjeller – campus Tunga, Trondheim
Studieprogram
Bachelor Barnevern
Bachelor Audiograf
Bachelor Fysioterapi
Bachelor Ergoterapi
Bachelor Sosialt arbeid (sosionom)
Bachelor Vernepleier
(Masterstudier– (færre enn 6 har svart)

Kunnskap for en bedre verden

Alt-i-alt
tilfredshet
3,6
3,3
3,8
4,3
3,6
3,5

Fysisk
læringsmiljø
2,2
2,8
2,2
2,5
2,5
2,4
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Tilfredshet: medvirkning 3,5

Kunnskap for en bedre verden
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Tilfredshet: Tilbakemeldinger og veiledning 3,4

Kunnskap for en bedre verden
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Forventninger og mottak
• Høye forventninger til at høyere utdanning var faglig
utfordrende 4,5
• Godt mottatt på studieprogrammet som nye: 3,7
• Faglig ansatte for lite tydelige på forventninger og
krav til studentene tidlig i studieløpet 3,4 (nasj. 3,6),
• Lite fornøyd med inkludering i faglig felleskap tidlig i
studieløpet 2,9 (nasj. 3,1)
Kunnskap for en bedre verden
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Tilfredshet: Faglig og sosialt miljø 3,9

Kunnskap for en bedre verden
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Tilfredshet på hovedområdene

Kunnskap for en bedre verden
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Oppfølging av studiebarometeret
Årshjulet: Kvalitetsmelding og porteføljeutviklingen
Svare ut Nybøs uttalte forventninger:
- Tilknytning til arbeidsliv og praksis – tettere samarbeid
- Tilbakemelding og veiledning – systemer/rutiner for oppfølging innspill
- Opplæring – ansatte og studenter
- Digitale verktøy - varierte undervisningsformer
- Studiestart og gode mottak – redusere frafall
- Varslingssystemer – systemer og informasjon
Kunnskap for en bedre verden
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Institusjonsrapport

Antall besvarelser: 5 165

NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Svarprosent: 46%
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Mottak av førsteårs
studenten
Mer systematisk mottak av førsteårsstudenten ved NTNU?

Mottak førsteårs-studenten

2

•

Stortingsmelding 16 (2016–2017) Kultur for kvalitet i høyere
utdanning, peker på betydningen av et godt tilpasset førsteår for studentene

•

Stortingsmeldingen viser til at frafall skjer hovedsakelig i de
to første semestrene

•

Tildelingsbrev fra KD for 2019: Universiteter og høyskoler
skal starte opp en mentorordning

•

Det er satt ned en arbeidsgruppe som ser på mulighetene
for et mer systematisk mottak av nye studenter

•

Målet er at alle nye studenter skal føle seg godt mottatt ved
NTNU.

CHALLENGE
US

Ivareta mangfold, men styrket mottak
•

Ivareta mangfoldet av gode tiltak som gjøres i
dag

•

Må tilføre noe, ikke begrense gode tiltak som
allerede fungerer godt.

•

Viktige aktører under mottaket av nye studenter i
dag er:
–
–
–
–
–
–
–

3

Fagmiljøene
Linjeforeninger
Studieveiledere ved fakultet/institutt/studieprogram
Sit Råd
NTNU Karriere
NTNU Tilrettelegging
(MOT, politiet, med flere)

Arbeidsgruppe

4

Organisasjonstilknytning

Navn

Kontaktinformasjon

Velferdstinget

Ragnhild Karlsen Dalslåen

leder@velferdstinget.no

Studenttinget

Annbjørg Stø

fafo@studenttinget.no

Sit

Marianne Ingeborg Karlsen

Marianne.ingeborg.karlsen@sit.no

Rekruttering

Nora-Marie Brattebø
(sekretariat)

Nora-marie.brattebø@ntnu.no

NTNU Karriere

Stine O. Saksen-Sydow
(Sekretariat)

Stine.o.saksen-sydow@ntnu.no

Studieveileder IPL

Gørild Myklebust Mjønes

Gorild.m.mjones@ntnu.no

Studieveileder ØK

Thomas Høyholm
Hermansen

Thomas.hermansen@ntnu.no

Førstelektor Bygg

Fred Johansen

Fred.johansen@ntnu.no

Vit.ass/nettpedagog Bygg

Synnøve Arntzen

Synnove.arntzen@ntnu.no

Rådgiver Data

Jan Håvard Ryen

Jan.h.ryen@ntnu.no

Avdeling for studenttjenester

Jenny Bremer (leder)

Jenny.bremer@ntnu.no

Gjennomførte aktiviteter så langt:
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•

Workshop for 55 studenter, med fokus på hva et godt mottak
innebærer

•

Møter med studieprogramledere og studieveiledere ved tre fakultet

•

Innhentet «Best practice» - med beskrivelser av 10 gode måter ulike
miljø mottar studenter på ved NTNU i dag. Beskrivelsene angir formål
med tiltaket, aktører, deltakere, informasjon om tiltaket,
kostnadsramme og ressursbruk.

•

Beskrivelse av hvordan mentorordningen kan implementeres ved
NTNU

•

Beskrivelse av ordninger med kollokvier ved NTNU

•

Beskrivelse av hva Sit gjør i forbindelse med mottaket

•

Beskrivelse av hva NTNU karriere og NTNU Tilrettelegging gjør i
forbindelse med mottaket

Best practice:
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•

God Start

•

Teknostart

•

Realstart

•

Psystart

•

Fadderseminar – opplæring av faddere

•

ExclTed – Tiltak ved IDI, IE fakultetet

•

Faglige og sosiale arrangement i samarbeid mellom linjneforeninger og instituttet ved IPL, SU fakultetet

•

Møte mellom dekan/fakultetsledelse og linjeforeninger ved IV og NV

•

Jenter og teknologi, ADA prosjektet

•

Kollokviegruppe – ordninger

•

Oppstartsseminar ved ISØ, ØK fakultetet

Ny fase
• Innhentet erfaring, innspill og informasjon – som et viktig
grunnlag
• Hvilke grep vil styrke mottaket av nye studenter ved
NTNU?
➢ Minste felles standard
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Vi merker oss:
•
•
•
•
•
•
•

•
8

Mer obligatorisk (fagmiljø)
Mer på dagtid
Mer samarbeid mellom institutt og linjeforening
Dekanens «stemme»
Legge til rette for sosialt og inkluderende miljø og faglig motivasjon
gjennom det første året.
Opprettelse av grupper og sosial og faglig tilhørighet (mentorordning,
kollokvier)
Skille mellom roller og ansvar: sentralt (Sit, NTNU), fakultet, institutt,
studieprogram, linjeforening)

(Før søknadsfrist – tiltak mot ønskede målgrupper )

Utviklingsplan for læringsstøtte
1. Utdanningsfaglig kompetanse hos undervisere
2. Utvikling av lærings, undervisnings -og vurderingsformer
3. Psykososialt læringsmiljø
-

Mottak av nye studenter
Oppfølging av studenter gjennom hele studieløpet

Kunnskap for en bedre verden
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Psykososialt læringsmiljø:
Tiltak:
Piloter på mentorordninger
• Rektoratet må beslutte om det er behov for å starte ytterligere pilotprosjekter ved NTNU eller om vi avventer en evaluering av
piloten(e) som er i gang. Det er behov for å prøve ut og evaluere ulike mentorordninger før NTNU tar stilling til overføring til en
driftssituasjon. Ansvar for gjennomføring av mentorordningene ligger hos fakultetene.

Idébank
• Det utvikles og etableres en digital idebank til inspirasjon og støtte for fagmiljøene i deres arbeid med beskrivelser av gode
prosesser og tiltak knyttet til mottak av nye studenter. Fagmiljø spiller inn gode eksempler, avdeling for studenttjenester tar
ansvar for utvikling og etablering av idebanken.

Felles minstestandard for mottak av nye studenter ved NTNU
• Arbeidsgruppa legger fram anbefalinger og forslag til en felles minstestandard for mottak av førsteårsstudenter med tilhørende
rolle- og ansvarsfordeling våren 2019. Dette må behandles og vedtas, og ny standard forberedes og implementeres i sin fulle
bredde i forbindelse med mottak av nye studenter høsten 2020. Både fakultet, institutt, program, NTNU fellesadministrasjon
og Studentsamskipnaden (Sit) vil ha en rolle i dette. Avdeling for studenttjenester tar ansvar for en evaluering av ordninga i
2022.

Kunnskap for en bedre verden
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Utdanning og læringsmiljø ved NTNU

Prorektor for utdanning Anne Borg
Kunnskap for en bedre verden

Formål og agenda
Mål:
Dialog om utvikling av kvalitet i fakultetets studieprogramportefølje

Hovedtema:
1. Fakultetets systematiske kvalitetsarbeid
2. Fakultetets porteføljeutvikling

Kunnskap for en bedre verden
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Hovedinntrykk fra kvalitetsmeldingene
• Reakkreditering

• Forbedring av læringsutbyttebeskrivelser
• Behov for større variasjon i undervisning
og vurdering
• Felles ønske om at rektor prioriterer areal
og støttetjenester
Kunnskap for en bedre verden
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Rektors prioritering basert på
fakultetenes anbefalinger
•

oppgradering av læringsareal, herunder infrastruktur for
studentaktiv læring og tverrcampusundervisning, samt piloter på
flerbruk/effektiv bruk av arealer og utvikling av identitetsarealer

•

god framdrift i pågående prosjekter for å forenkle, effektivisere og
digitalisere støttesystemer knyttet til utdanningsvirksomheten

•

styrking av utdanningsfaglig kompetanse og utdanningsledelse

•

økt internasjonal studentmobilitet blant annet gjennom styrking av
støtteapparat og tjenester
Kunnskap for en bedre verden
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Læringsareal 2018
Totalt:
o
o
o
o

15 enkeltrom bygget innenfor innovative læringsarealer
Investeringsramme: 20 mill kr
Ombygging i nært samarbeid med fakultetene
Sju ombyggingsprosjekt med hovedformål å tilpasse arealer til
nye læringsformer

Nye eksamenslokaler for gjennomføring av digital eksamen
o

Investeringsramme: 20 mill kr

Samlokaliseringsprosjektet
o
o
o
o

Investeringsramme: 50 mill kr
Lærerutdanningen flyttet til Kalvskinnet
Samlokalisering av teknologistudenter på Gløshaugen
Ombygging / nye læringsareal på Gløshaugen
Kunnskap for en bedre verden
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Læringsareal 2019
•

Ombygging av areal:
o
o

•

Realfagsbygget: To datasaler til undervisningsrom for studentaktiv læring
Sentralbygget: Dersom midler - ombygging av grupperom til undervisningsrom

Samlokaliseringsprosjektet:
o

Realfagsbygget:
•
•

•

Sammenslåing av flere små undervisningsrom til tre større rom
Re-møblering av undervisningsrom – tilpasset behov

Tverrcampusundervisning - piloter:
o

Oppstart august 2019 med mulighet for undervisning mellom to eller tre campus
•
•
•

o

Høst 2019: ca 30 studenter
Vår 2020: ca 70 studenter
Høst 2020: 70+ studenter

Piloter vil evalueres fortløpende

Foto og Illustrasjon: Eksperter i Team NTNU

Kunnskap for en bedre verden
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Strategisk satsing på læringsareal 2020-2022
Kartlegging av behov (2019) - Innledende for plan 2020-2022
o
o
o

Hvilke behov har fakultetene og hvilken undervisning/pedagogikk skal det legge opp til
Kategorisering av rom og undervisning ( herunder bruk av Campusprosjektets
utredning)
Identitetsareal

Plan for utvikling av læringsareal
o
o
o
o

Evalueringer
Tverrfaglig arbeidsgruppe for læringsareal
Samarbeid med relevante prosjekt
Campus Trondheim, Gjøvik og Ålesund

Gjennomføring 2020-2022
o Ombygginger i henhold til plan
o Oppgradering av eksisterende læringsareal
Kunnskap for en bedre verden
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Digitalisere støttesystemer knyttet til
utdanningsvirksomheten
Studieplanprosjektet, ihht. plan
o Fullt implementert høst 2020

Blackboard – pågående forbedringer
Digital vurdering – utvikling av funksjonalitet
Andre behov for verktøy:
o Pedagogisk mappe
o Administrative prosesser for ph.d.-utdanningen
Kunnskap for en bedre verden

Utdanningsfaglig kompetanse og
utdanningsledelse
Utdanningsfaglig basiskompetanse – ihht. plan
o Under pilotering, fullskalatilbud V2021
o Oppskalering og bredde i tilbud må realiseres

Merittering – evaluering er under planlegging
Utdanningsledelse
o Studieprogramlederrollen og tilhørende opplæring
må videreutvikles
o Veilederkompetanse
Kunnskap for en bedre verden

Prosjekt: ØKT STUDENTMOBILITET
Forbedre godkjenningsprosedyrene
Mandat: Samkjøre, forenkle og strømlinjeforme prosedyrene i forhold til forhåndsgodkjenning og endelig
godkjenning.
Tiltak: Beskrive dagens prosedyrer, etablere en arbeidsgruppe (Internasjonal seksjon, fakultet, institutt,
Gjøvik, Ålesund, studenter, jurist) som skal foreslå forbedring, forenkling og standardisering av disse.
Tidsramme: 2019

WEB: «Utveksling på nett»
Mandat: Samordne og forbedre informasjon som gis på NTNUs nettsider i forhold til utveksling inklusive
fornyelse av Avtale- og rapportdatabasene
Tiltak: Gjennomgå status, kartlegge behov, foreslå innhold samt vedlikehold av disse.
Tidsramme: 2019

PILOT – «Veiledning ute»
Mandat: Utprøve veiledning av utreisende studenter på fakultet/institutt nivå.
Tiltak: Først beskrive dagens prosess og vurdere arbeidsdeling mellom sentralt og lokalt nivå, etablere to/tre
piloter på veiledning av utreisende studenter
Tidsramme: 2019: Etablering av piloter, 2021: Evaluering av pilotfase

*************************************************

Gjennomgang av avtaleportefølje
Kunnskap for en bedre verden
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7 nye utviklingsplaner
Eier

Dokument (utviklings- og langtidsplaner)

Utdanning

Utviklingsplan for framtidens studietilbud og livslang læring
(ny, delvis forlengelse)
Utviklingsplan for læringsstøtte (ny)

Forskning

Utviklingsplan for internasjonalisering (IHP. Er iverksatt)

Nyskaping

Utviklingsplan for økt samspill, innovasjon og samfunnseffekt
(ny, overbygning pågående initiativ)

HR/Personal/
Organisasjon:
Økonomi/
Eiendom:

Utviklingsplan for digitalisering og prosessutvikling (ny)
Utviklingsplan for ledelses- og kompetanseutvikling (ny)
Utviklingsplan for systematisk beslutningsstøtte og
langtidsplanlegging (ny, overbygning pågående initiativ)
Utviklingsplan for NTNUs miljøambisjon (under revisjon)
Kunnskap for en bedre verden

Prosess i 2019:
• Uke 1-13: Utarbeide
førsteutkast til
utviklingsplaner.
• 3. april (ons, uke 14):
Førsteutkastene sendes
ut.
• Uke 14-19: Tid til lokale
drøftinger.
• (Uke 16: påske)
• 14. mai (uke 20): PBseminar, med drøfting
av utviklingsplanene
• Uke 21-22: Innarbeide
endringer.
• Rektorat 11. juni:
Vedtak av
utviklingsplaner
11

Utviklingsplan for framtidens
studietilbud og livslang læring
•

Kvalitetskultur

•

Arbeidslivsrelevans

•

Kvalitet i praksis

•

Livslang læring

•

Utvalgte fagområder (berører flere fakultet)
Kunnskap for en bedre verden
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Utviklingsplan for læringsstøtte*
•

•

•

Utdanningsfaglig kompetanse hos undervisere
–

Helhetlig organisering av ulike typer læringsstøttetjenester

–

Nytt kurstilbud for utdanningsfaglig kompetanse

Utvikling av lærings-, undervisnings- og vurderingsformer
–

Videreutvikle vurderingsformer som fremmer læring

–

Felles infrastruktur for lagring og tilgang til digitale undervisnings- og
læringsressurser

–

Universell utforming av digitale læringsressurser

Psykososialt læringsmiljø
–

Systematisk faglig-sosial oppfølging av studentene

*) Det er besluttet at utvikling av læringsarealer håndteres i egne planer.
Kunnskap for en bedre verden
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Kommende saker
Stortingsmelding om internasjonal
studentmobilitet

Stortingsmelding om studier og
arbeidslivsrelevans

Kunnskap for en bedre verden
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Politikk for kvalitet i og utvikling av studieporteføljen
1.

Formål

Politikk for kvalitet i og utvikling av studieporteføljen skal bidra til å sikre høy kvalitet i
studietilbudene og i studieporteføljen som helhet. Den skal understøtte NTNUs strategi og være et
grunnlag for å ta gode strategiske valg som styrker kvaliteten i studieporteføljen og i hvert enkelt
studietilbud. Politikken skal fremme kvalitetskultur på områder som er vesentlig for studentens
læringsutbytte.

2.

Virkeområde

Politikken gjelder for alle virksomhetsområder og organisatoriske enheter.

3.

Begrepsavklaringer

Kandidat
En kandidat er en student som har fullført en gradsgivende utdanning, jf. forskrift om grader og
beskyttede titler. I Politikk for kvalitet i og utvikling av studieporteføljen inkluderes også studenter
som har fullført årsstudier og videreutdanninger.

Kvalitetskultur
Med kvalitetskultur forstås det å fremme felles verdier og normer for høy kvalitet. Kvalitetskultur er
videre forbundet med prinsipper som inkludering, åpenhet og medbestemmelse.

Kvalitetsområde
Et kvalitetsområde er et tematisk område NTNU skal prioritere ved utvikling av studieporteføljen.
Hvert kvalitetsområde har et sett av krav som går utover myndighetskravene, og disse skal
vektlegges ved opprettelse, videreføring, endring og nedleggelse av studietilbud.

Studieportefølje
Studieporteføljen består av alle studiepoenggivende studietilbud og omfatter alle gradsgivende
studieprogram, videreutdanninger, årsstudier og enkeltemner.

4.

Overordnede føringer

Utvikling av studieporteføljen skal skje innenfor rammer og overordnede føringer gitt i lov, forskrift,
politiske føringer og NTNUs strategi. I en særstilling står forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten
i høyere utdanning (studietilsynsforskriften).
Studietilsynsforskriften stiller krav til at NTNUs systematiske kvalitetsarbeid på utdanningsområdet
er forankret i NTNUs strategi, og at alle områder som har betydning for kvaliteten på studentenes
læringsutbytte, dekkes. Det systematiske arbeidet skal fremme en kvalitetskultur blant ansatte og
studenter. Resultater fra kvalitetsarbeidet skal inngå i kunnskapsgrunnlaget ved vurdering og
strategisk utvikling av institusjonens samlede studieportefølje.
NTNUs strategi legger klare føringer for utvikling av studieporteføljen. Det fremgår av strategien
hvilke utvalgte innsatsområder som skal vektlegges for å møte fremtidens utfordringer.
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5.

Kvalitet i studieporteføljen

NTNUs spesielle oppdrag er å være et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig
hovedprofil, med tverrfaglig styrke og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Kunstfag er en
sentral del av NTNUs identitet, og NTNU har et særlig ansvar for å være en tydelig aktør i byene og
regionene der vi har vår hovedaktivitet.
NTNUs egenart skal styre utviklingen av studieporteføljen og komme til uttrykk i studietilbudenes
læringsutbyttebeskrivelser.
Grunnleggende forutsetninger for utvikling av høy kvalitet i utdanningen er at studietilbudene har
relevans for fremtidens arbeidsliv og bidrar til å skape bærekraftig samfunn, tilbyr et godt
læringsmiljø, forankres i gode fagmiljøer av tilstrekkelig størrelse, er internasjonalt orientert og
stimulerer til tverrfaglig samhandling.
Politikken skal bidra til utvikling av en kvalitetskultur og fremme felles verdier og forståelse for hva
som forventes av hvert enkelt studietilbud. Den gir grunnlag for å ta strategiske valg om utvikling av
kvalitet i studieporteføljen. Utdanningsledelsen skal tilrettelegge for gode interne prosesser med
involvering av ansatte og studenter. NTNUs kvalitetssystem beskriver roller, ansvar, oppgaver og
prosesser.

Kvalitetsområder
NTNU har valgt fem prioriterte kvalitetsområder for utdanningsområdet: strategisk betydning, ett
universitet i tre byer, læringsmiljø, faglig bærekraft og økonomisk bærekraft. Hvilket nivå i
organisasjonen som er ansvarlig for oppfølging og beslutning om tiltak knyttet til hvert
kvalitetsområde, fremgår av tabellen.
Kvalitetsområder
5.1 Strategisk betydning
5.2 Ett universitet i tre byer
5.3 Læringsmiljø
5.4 Faglig bærekraft
5.5 Økonomisk bærekraft

Nivå i organisasjonen
Styret, rektor og fakultet
Styret, rektor, fakultet og institutt
Styret, rektor, fakultet og institutt
Fakultet og institutt
Fakultet og institutt

5.1 Strategisk betydning
Strategisk betydning innebærer en vurdering av studietilbudenes samfunnsmessige begrunnelse og
betydning, bidrag til å realisere FNs bærekraftsmål, relevans for NTNUs strategiske utvikling og
oppfølging av nasjonale føringer.
Det vektlegges at:
Kandidatene har kompetanse som er viktig for fremtidens arbeidsliv og et bærekraftig
samfunn.
Internasjonalt fremragende forsknings- og kunstmiljøer bidrar i studieporteføljen, spesielt i
master og ph.d.-utdanning.
Videreutdanninger og samarbeidsprogram med andre utdanningsinstitusjoner utvikles som
en del av den samlede studieporteføljen.
Studieporteføljen bidrar til en hensiktsmessig arbeidsdeling i sektoren.
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5.2 Ett universitet i tre byer
Et studietilbud som tilbys i flere studiebyer, skal ha like læringsutbyttebeskrivelser og likeverdig
læringsmiljø. Studieporteføljen skal bidra til intern arbeidsdeling og synliggjøre regionenes styrker.
Det vektlegges at:
Samarbeid og videreutvikling av fagmiljøenes kompetanse sikrer tilsvarende kvalitet i alle
studiebyene.
Studietilbudene utnytter og understøtter regionenes komplementære styrker og særpreg.
Pedagogisk bruk av digitale verktøy bidrar til å sikre likeverdige studietilbud i alle
studiebyene.
Et helhetlig læringsmiljø er basert på felles identitet og lokal kulturbygging.

5.3 Læringsmiljø
Å skape et læringsmiljø av høy kvalitet innebærer en vurdering av om fysiske, psykososiale,
organisatoriske og pedagogiske forhold gir gode forutsetninger for studentenes læring og oppnåelse
av forventet læringsutbytte. Ansatte og studenter har et felles ansvar for utvikling av læringsmiljøet.
Det vektlegges at:
Studietilbudene har et helhetsperspektiv på læringsmiljø og studentens faglige utvikling.
Studietilbudene og infrastrukturen legger til rette for god faglig og sosial samhandling
mellom studenter og ansatte.
Læringsmiljøet preges av studentinvolvering og gode strukturer for studentdemokrati.

5.4 Faglig bærekraft
Faglig bærekraft innebærer en vurdering av fagmiljøenes forutsetninger for og evne til å utvikle og
gjennomføre fremtidsrettet utdanning av høy kvalitet og relevans. Fagmiljøenes kvalitet, størrelse,
aktivitet og utviklingsorientering innenfor både forskning og utdanning er fundamentet for
studieporteføljen.
Det vektlegges at:
Studieprogram forankres i fagmiljøet med størst faglig aktivitet på relevante fagområder.
Emner gjennomføres av fagmiljøer med relevant kompetanse.
Læringsaktiviteter og vurderingsformer er forankret i utdanningsfaglig forskning.
Evaluerings- og utviklingsarbeid på både program- og emnenivå skjer i samarbeid mellom
studenter og ansatte.
Det tilrettelegges for faglig progresjon frem til fullført doktorgrad.

5.5 Økonomisk bærekraft
Økonomisk bærekraft innebærer en vurdering av studietilbudenes økonomi og ressursutnyttelse,
herunder undervisnings-, lærings- og personalressurser. Hensiktsmessig arbeidsdeling og
ressursbruk skal hindre overlappende studietilbud.
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Det vektlegges at:
Studieprogram som hovedregel skal være økonomisk bærekraftige, dvs. fullfinansiert.
Unntak fra hovedregelen kan gjøres dersom studieprogram er
o strategisk viktig for NTNU
o følger av nasjonale forpliktelser
o forventes å dekke et fremtidig kompetansebehov
Faglig samarbeid prioriteres fremfor intern konkurranse.
Studietilbud har lavt frafall og høy gjennomstrømning.

6.

Roller og ansvar

Politikken skal bidra til å sikre høy kvalitet i studieporteføljen og gi grunnlag for å ta valg.
NTNUs kvalitetssystem for utdanning definerer roller, ansvar, oppgaver og oppfølgingsprosesser for
kvalitetsarbeidet. Kvalitetssystemet beskriver hvilke verktøy som er tilgjengelig, og hvilke
dokumenter som hører med i arbeidet.
De følgende aktørene har et særskilt ansvar for oppfølging av Politikk for kvalitet i og utvikling av
studieporteføljen:
NTNUs styre
Rektor
Forskningsutvalget
Utdanningsutvalget
Læringsmiljøutvalget
Forvaltningsutvalgene
Dekan
Studieprogramråd
Studieprogramleder
Studieprogramkoordinator
Instituttleder
Emneansvarlig
For detaljert beskrivelse, se Kvalitetssystem for utdanning1.

1

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Kvalitetssystem+for+utdanning
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1. Sammendrag
I henhold til NTNUs kvalitetssystem for utdanning skal rektor legge fram årlig kvalitetsmelding for vedtak
i styret. NTNUs kvalitetsmelding bygger på dialog og rapporterings- og oppfølgingsprosesser gjennom
alle nivå i organisasjonen, og gir en helhetlig vurdering av hvilke tiltak som må iverksettes for å heve
utdanningskvaliteten på bachelor-, master-, ph.d.- og videreutdanningene. NTNUs kvalitetsmelding er et
viktig verktøy i arbeidet med å videreutvikle studieporteføljen og studieplaner. I tillegg gir
kvalitetsmeldinga viktige innspill til NTNUs virksomhetsstyring, herunder valg av hovedprioriteringer og
virksomhetsmål.
NTNUs kvalitetsmelding bygger på fakultetenes og utvalgenes rapportering av det systematiske
kvalitetsarbeidet, samt hovedutfordringer og tiltak som bør prioriteres. Årets melding har i tillegg fokus
på tiltak iverksatt for å bedre studentenes psykososiale læringsmiljø, identifisert som fokusområde av
Læringsmiljøutvalget (LMU) for 2018, samt arbeidet med reakkreditering av studieprogram.
Reakkreditering innebærer å gjennomgå og dokumentere at eksisterende studieprogram oppfyller nye
krav i revidert studietilsynsforskrift av 7. februar 2017. Gjennomgangen viser at det store flertallet av
NTNUs studieprogram oppfyller kravene. Programmer som ikke oppfyller kravene følges opp med tiltak,
og vurderes spesielt i fakultetenes porteføljeutvikling. For NTNU samlet viser gjennomgangen at når
tilbud ikke oppfyller krav dreier det seg oftest om følgende: krav til fagmiljøets utdanningsfaglige
kompetanse, krav til ordninger for internasjonal utveksling, og krav om at studietilbudets1 innhold,
oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet.
Reakkrediteringen har vært ressurskrevende, men nyttig. Det har tydeliggjort behovet for tettere
sammenheng mellom kvalitetsmeldingsprosessen, studieplanarbeidet, plan-, budsjett- og
oppfølgingsprosessen, porteføljeutvikling, forskningsstrategiarbeid og bemanningsplaner. Den har også
tydeliggjort hvor avgjørende god ledelse, tydelige prosesser og tilpassede støttetjenester er for å utvikle
bedre kvalitet i våre studieprogram.
Fakultetene har gjort en stor innsats for å bedre kvaliteten på emnenes og studieprogrammenes
læringsutbyttebeskrivelser, men melder om fortsatt forbedringspotensial. Det er også behov for større
variasjon i undervisnings- og vurderingsformer og bedre utnyttelse av mulighetene i teknologistøttet
læring.
Samlet sett ønsker fakultetene at rektor skal prioritere tiltak for bedre areal og støttesystemer. Det
trengs mer areal og framtidsrettede og velutstyrte undervisningsrom som støtter studentaktiv læring.
Det ønskes også identitetsarealer som kan gi studentene en base for faglig og sosialt fellesskap.
Arealbehovene knyttes til behov for mer variert undervisning, bedre psykososialt læringsmiljø,
studentenes nærhet til fagmiljøet, økt gjennomføring og redusert frafall. Behovet for støttesystemer
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Studietilsynsforskriften bruker gjennomgående begrepet «studietilbud» som forklares slik: Betegnelsen (..)
omfatter både studieprogrammer som fører fram til en grad, og kortere studier som årsenheter, videreutdanninger
og emner som tilbys for seg selv, og som ikke er en del av et studieprogram. NTNUs kvalitetssystem bruker
begrepet «studieprogram» som definert i NTNUs studieforskrift. I denne kvalitetsmeldingen bruker vi
gjennomgående begrepet «studieprogram», men «studietilbud» når det refereres til krav i studietilsynsforskriften.
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handler om å effektivisere, digitalisere og forenkle prosessene på utdanningsområdet. Det omfatter
også insentiver og støtte i utvikling av prosjektsøknader for utprøving av nye undervisnings- og
vurderingsformer. Flere fakultet melder og om press på de administrative støtteressursene.
Rektors hovedprioriteringer for oppfølging:
Med utgangspunkt i fakultetenes og utvalgenes kvalitetsmeldinger, arbeidet med reakkreditering og en
generell vurdering av situasjonen på utdanningsområdet vurderer rektor at NTNU framover må ha
spesielt fokus på følgende områder for å styrke utdanningskvaliteten:
oppgradering av læringsareal, herunder infrastruktur for studentaktiv læring og
tverrcampusundervisning, samt piloter på flerbruk/effektiv bruk av arealer og utvikling av
identitetsarealer
god framdrift i pågående prosjekter for å forenkle, effektivisere og digitalisere
støttesystemer knyttet til utdanningsvirksomheten
styrking av utdanningsfaglig kompetanse og utdanningsledelse
økt internasjonal studentmobilitet blant annet gjennom styrking av støtteapparat og
tjenester.

2. Om NTNUs kvalitetsmelding for utdanning 2017-18
NTNUs kvalitetsmelding er beskrevet i vårt kvalitetssystem for utdanning, og både kvalitetsmeldinga og
evalueringene den er bygget på er sentrale i arbeidet med utvikling av kvaliteten i våre studieprogram,
inklusiv ph.d. og videreutdanningene. I henhold til NTNUs kvalitetssystem for utdanning skal styret hvert
år vedta NTNUs kvalitetsmelding.
NTNUs kvalitetsmelding er basert på kvalitetsmeldinger fra fakultet og utvalg, og gir både en beskrivelse
av hvordan fakultetene bruker kvalitetssystemet, samt en vurdering av hvilke tiltak organisasjonen
mener er viktige for å heve utdanningskvaliteten ved NTNU. NTNUs kvalitetsmelding er derfor et viktig
verktøy i arbeidet med å videreutvikle studieporteføljen og studieplaner. I tillegg gir kvalitetsmeldinga
viktige innspill til NTNUs virksomhetsstyring, herunder valg av hovedprioriteringer og virksomhetsmål.
Denne kvalitetsmeldinga er bygget opp på følgende måte:
Kapittel 3 oppsummerer fakultetenes systematiske kvalitetsarbeid, samt fakultetenes
hovedutfordringer og prioriterte tiltak for videre utvikling av utdanningskvalitet.

2

Kapittel 4 omhandler forvaltningsutvalgenes2 rapportering og tiltak, samt rapport fra
Læringsmiljøutvalget3, Skikkethetsnemnda4 og Studentombudet5.
Kapittel 5 gir rektors vurdering og oppfølging av kvalitetsarbeidet. Her omtales kort de
viktigste tiltakene iverksatt innenfor områdene fakultetene og utvalgene har pekt på
tidligere, samt at områdene rektor mener vi bør har fokus på framover er beskrevet.
I hovedsak er NTNUs kvalitetsmelding for 2017-18 bygget opp som tidligere år, men med noen
justeringer som følge av rektors ønske om et særskilt fokus på resultatene fra arbeidet med
reakkreditering og Læringsmiljøutvalgets hovedfokus på psykososialt læringsmiljø.
Revidert studiekvalitetsforskrift og revidert studietilsynsforskrift trådte i kraft 7. februar 2017.
Studietilsynsforskriften inneholdt en overgangsbestemmelse om at «Akkrediterte studietilbud skal
oppfylle kravene til akkreditering i kapittel 2 innen 31.desember 2018» 6. Fagmiljøene har derfor
reakkreditert eksisterende studieprogram, dvs. programmene er gjennomgått for å sikre og
dokumentere at de oppfyller de nye kravene til akkreditering i den reviderte studietilsynsforskriften7.
For å få en helhetlig oversikt over status ved NTNU ble fakultetene i forbindelse med innsending av
kvalitetsmeldingene til rektor bedt om å sende inn en oversikt med vurdering av om det enkelte
studieprogram oppfyller studietilsynsforskriften §2-2 Krav til studietilbudet og §2-3 Krav til fagmiljø.
Læringsmiljøutvalget har hatt et særskilt fokus på psykososialt læringsmiljø i 2018. I utforming av årets
kvalitetsmeldinger er fakultetene derfor bedt om å rapportere særskilt på hvordan det jobbes med
psykososialt læringsmiljø i studieprogrammene, og om fakultetet har iverksatt spesielle tiltak knyttet til
dette arbeidet.

3. Fakultetenes kvalitetsmeldinger
Fakultetenes kvalitetsmeldinger for 2017-18 inneholder en beskrivelse av det systematiske
kvalitetsarbeidet og arbeidet med reakkreditering. I tillegg omtales tiltak knyttet til studentenes
psykososiale læringsmiljø. Fakultetene er videre bedt om å gi et sammendrag av hva de ser som de
viktigste utfordringene for at studentene skal lykkes med å nå læringsutbyttet for programmene,
tilhørende prioriterte tiltak på fakultetsnivå samt hvilke områder fakultetene ønsker at rektor skal
vurdere når det gjelder utforming av fellestiltak for hele NTNU.
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Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen (FUS), Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen (FUI) og
Forvaltningsutvalget for lektorutdanningene (FUL)
3

Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget er eget vedlegg i styresaken.

4

Skikkethetsnemnda behandler saker der det er tvil om studenten er skikket til yrket.

5

Studentombudet er en uavhengig bistandsperson som skal bidra til økt rettssikkerhet for studentene.

6

Jfr. §6-2 tredje ledd annet punktum

7

NTNUs kvalitetsmelding rapporterer på studieåret 2017-18, men gjør et unntak for reakkrediteringsprosessen
som pågår ut 2018.
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Grunnlaget for fakultetenes kvalitetsmeldinger er emneevalueringer, årlige studieprogramevalueringer
og periodiske studieprogramevalueringer som er gjennomført i henhold til krav i NTNUs kvalitetssystem
for utdanning.
I dette kapitlet gis en oppsummering av fakultetenes kvalitetsmeldinger. Der det ikke er spesifisert
studienivå, gjelder omtalen alle studiepoenggivende studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå.

3.1 Systematisk kvalitetsarbeid og reakkreditering
I 2017-2018 har en stor del av fakultetenes systematiske kvalitetsarbeid handlet om å gjennomgå og
dokumentere at alle studieprogram tilfredsstiller de nye kravene til akkreditering i den reviderte
studietilsynsforskriften.
Fakultetenes systematiske kvalitetsarbeid involverer studieprogramråd, institutt og fakultet. Etablerte
samarbeidsfora brukes i stor grad, og det involveres bredt både internt og på tvers av enheter når dette
er nødvendig. Fakultetenes kvalitetsmeldinger viser at fakultetene har hatt fokus på å forbedre
læringsutbyttebeskrivelser for emner og studieprogram i 2017-18 og de fleste fakultet har avholdt
workshops og seminarer for å støtte dette arbeidet. Fakultetene har også identifisert svakheter og lagt
planer for videre arbeid med å sikre god sammenheng mellom læringsutbyttebeskrivelser,
vurderingsformer og læringsaktiviteter i de enkelte studieprogram.
Arbeidet med kvalitetsmeldingene viser at det fortsatt er behov for å videreutvikle kvalitetssystemet,
samt tydeliggjøre roller og ansvar. Dette gjelder spesielt studieprogramlederrollen. Bevisstheten om
ansvaret som følger rollene som emneansvarlig og studieprogramleder varierer, og det forekommer
fortsatt manglende rapportering for enkeltemner og –programmer. Fakultetene etterlyser bedre
støttesystemer for håndtering av disse rapportene. I forestående gjennomgang av kvalitetssystemet er
det også behov for å se nærmere på referansegruppeordningen.
En del studieprogram er ikke godt nok tilrettelagt for at studentene kan reise på utvekslingsopphold.
Ofte må studenten ordne mye på egen hånd. Ferdigforhandlede pakkeløsninger vil gjøre
utvekslingsopphold mer fristende for flere studenter. Fagmiljøenes internasjonale forskningssamarbeid
bør utnyttes bedre for etablering av relevante utvekslingssamarbeid. Fakultetene viser også til behov for
tydeligere informasjon både om utvekslingsmulighetene ved NTNU som helhet, og i det enkelte
studieprogram.
Den systematiske gjennomgangen av studieprogrammene har tydeliggjort behovet for tett sammenheng
mellom akkreditering, kvalitetsmeldingsprosessen, studieplanarbeidet, plan-, budsjett- og
oppfølgingsprosessen, porteføljeutvikling, forskningsstrategiarbeid og strategiske bemanningsplaner.
Den viser også hvor avgjørende god ledelse, tydelige prosesser og tilpassede støttetjenester er for å
utvikle bedre kvalitet i våre studieprogram.
Gjennomgangen har involvert fagmiljø og utdanningsledere på alle nivå, og har økt bevisstheten om hva
kravene i Studietilsynsforskriften innebærer, for eksempel når det gjelder bruk av relevant forskning inn
i det enkelte studietilbud. Det er avdekket tilfeller der studieprogram ikke oppfyller krav om å være
tilstrekkelig koblet til relevant forskning og faglig utviklingsarbeid. Det har vært en del usikkerhet i
vurderingen av hva slags formell utdanningsfaglig kompetanse som kan regnes som tilstrekkelig.
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Fakultetene ønsker felles normer for registrering, digitale støtteverktøy, og styrket administrativ støtte
til dette. For ph.d.-nivået er det avdekket et behov for å øke veilederkompetansen. Forståelsen av de
nye kravene i Studietilsynsforskriften varierer en del, og flere fakultet gir tilbakemelding om at de kunne
ønsket seg tydeligere forventninger og en mer styrt reakkrediteringsprosess fra nivå 1.
Arbeidet med å framskaffe dokumentasjon i forbindelse med reakkrediteringen ble opplevd som
arbeidskrevende, men også nyttig og lærerik. Det nevnes at grunnlaget for reakkreditering var godt for
studieprogram som har gjennomgått periodisk evaluering. Det tyder på at periodisk evaluering fyller en
viktig funksjon i arbeidet med kontinuerlig kvalitetsutvikling.
Som resultat av reakkrediteringsprosessen har NTNU nå dokumentasjon på at kravene i forskriften er
oppfylt for det store flertallet av NTNUs utdanninger, samt en oversikt over hvilke krav øvrige
studieprogram ikke oppfyller. En mer detaljert beskrivelse av dette finnes i vedlegg 1. For NTNU samlet
viser arbeidet med reakkreditering at manglene oftest er knyttet til følgende tre områder:
krav til fagmiljøets utdanningsfaglige kompetanse
krav til ordninger for internasjonal utveksling
krav om at studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset
læringsutbyttet for studietilbudet
Kunnskapsgrunnlaget som er innhentet gjennom reakkrediteringsprosessen tas i bruk i videre arbeid
med utvikling av utdanningskvalitet. Studieprogram som ikke innfrir alle krav må følges opp med tiltak,
og vurderes spesielt i fakultetenes porteføljeutvikling. Fakultetene som har identifisert mangler i noen
av sine studieprogram skal ha oppfølgingsplaner med konkrete tiltak for å oppfylle kravene og løfte
kvaliteten i programmene. Oppfølgingen blir tema i prorektors utdanningsdialogmøter våren 2019.

3.2 Hovedutfordringer og prioriterte tiltak
Fakultetene har gitt korte sammendrag av sine viktigste utfordringer for at studentene skal lykkes med å
nå læringsutbyttet for programmene, samt prioriterte tiltak. Samlet sett framstår følgende utfordringer
som de mest gjennomgående:
behov for flere og bedre læringsarealer for studentene, spesielt for bachelor- og
masterutdanningene
behov for forbedring, effektivisering og digitalisering av støttesystemer
Andre utfordringer som trekkes fram av to eller flere fakulteter er behov for:
videreutvikling av læringsutbyttebeskrivelser, undervisnings- og vurderingsformer i
sammenheng, og bedre utnyttelse av mulighetene som ligger i teknologistøttet læring
kompetanseheving (utdanningsfaglig kompetanse og digital kompetanse)
styrket rekruttering til studieprogrammene (bachelor- og mastergradsprogrammene)
styrket gjennomføringsgrad og redusert frafall
styrket arbeidslivsrelevans (bachelor- og mastergradsprogrammene)
bedre tilbud om utvekslingsopphold
I tillegg trekkes disse behovene frem spesifikt på ph.d.-programmene av to eller flere fakulteter:
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å sikre relevante fag i emneporteføljen og dokumentere god kvalitet
å sikre at alle studenter er tilknyttet et fagmiljø
3.2.1 Behov for flere og bedre læringsarealer
Fakultetene er samstemte i ønsket om oppgraderte læringsareal og identitetsarealer for studentene på
bachelor- og mastergradsnivå. Behovet gjelder både oppgradering av eksisterende læringsareal og
etablering av nye areal som støtter opp om variasjon i undervisning og vurdering. Behovet for
oppgradering gjelder også AV-utstyr for teknologistøttet læring. IE-, AD-, MH- og ØK-fakultetene
opplever press på undervisningsrom og studentarbeidsplasser. AD og MH trenger flere rom tilpasset for
ferdighetstrening. IE-fakultetet har merkbar vekst i studenttall uten økning i arealtilgang. Behovet for
moderniserte og velutstyrte undervisningsareal anses som viktig forutsetning for å kunne dreie
undervisningspraksisen i ønsket retning. Det er også nødvendig å se på hvordan rommene brukes, i den
forbindelse er et godt timeplansystem viktig.
Identitetsareal er hovedsakelig tiltenkt bachelorstudentene og brukes som faglige, sosiale møte- og
aktivitetsarenaer for studenter som går på samme studieprogram. Fakultetene fremmer identitetsareal
som virkemiddel for å sikre et godt, trygt, engasjerende og inkluderende læringsmiljø. Identitetsareal for
studentene omtales også som virkemiddel for å legge bedre til rette for nærhet til fagmiljøet, øke
gjennomføring og hindre frafall.
Det gjøres fakultetsvise tiltak for å møte dette behovet, men det lar seg ikke alltid gjøre å etablere
identitetsareal i nærheten av studieprogrammets fagmiljø.
3.2.2 Behov for forbedring, effektivisering og digitalisering av støttesystemer
I fakultetenes tilbakemelding meldes det jevnt over om økt behov for satsing, forbedring og
videreutvikling av digitale støttesystemer. Dette gjelder for planlegging, gjennomføring og evaluering av
undervisning og eksamen, studieplanprosessen og kvalitetsmeldingsprosessen. I tillegg er det ønske om
tiltak for å løfte den digitale kompetansen, samt behov for tilgjengelig IT-support og brukervennlig AVog IT-utstyr.
Digitalisering og utvikling av gode støttesystemer er den tydeligste prioriteringen på ph.d.-området. Det
har tidligere år vært et arbeid knyttet til standardisering, effektivisering og digitalisering av
administrative prosesser knyttet til ph.d. Fakultetene er samstemte i at det fortsatt er behov for å
videreføre arbeidet. Gode løsninger for digitalisering på saksbehandlingssiden, en revitalisering av ph.d.
1-2-3 websiden og datagrunnlag for ph.d.-utdanningen i BEVISST (NTNUs system for virksomhetsstyring)
er foreslått som arbeidsområder.
3.2.3 Behov for å videreutvikle læringsutbyttebeskrivelser, undervisnings- og vurderingspraksis i
sammenheng
Fakultetene har arbeidet med å videreutvikle programmenes og emnenes læringsutbyttebeskrivelser i
tråd med føringene i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. De ser fortsatt rom for forbedring. Det er
gjennomgående behov for å innføre større variasjon i undervisnings- og vurderingsformer. Det handler
om å tilrettelegge for studentaktive læringsformer, utnytte teknologi som læringsverktøy og øke bruken
av formativ vurdering. Sistnevnte innebærer å gi studentene tilbakemelding og vurdering underveis i
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studieløpet som støtte til videre læring. Manglende pedagogisk og digital kompetanse i fagmiljøene,
pressede undervisningsressurser, mangel på tilrettelagte areal og liten fleksibilitet i timeplanlegging
oppgis som hindringer før ønsket utvikling.
Fakultetenes tiltak for å stimulere til utvikling er å:
heve fagmiljøenes utdanningsfaglige kompetanse
støtte piloter og prosjekter som utforsker nye undervisnings- og vurderingsformer
videreutvikle bruken av Blackboard
få bedre samhandlingsverktøy for undervisning på tvers av studiebyer
bruke tverrfakultære arenaer for koordinering og deling av beste praksis på ph.d.-området
3.2.4 Behov for kompetanseheving
Reakkrediteringsprosessen har avdekket behov for å styrke den utdanningsfaglige kompetansen i en del
fagmiljøer. Dette omfatter også kompetanse i å legge til rette for teknologistøttet læring. I noen
fagmiljø er det også behov for å heve andelen av fagansatte med førstekompetanse.
Samlet omfatter fakultetenes tiltak å:
sikre at fagansatte som mangler formell utdanningsfaglig kompetanse får ta NTNUs kurstilbud i
universitetspedagogikk
stimulere til utvikling av digital kompetanse og til bedre utnyttelse av læringsplattformen
Blackboard og eksamensverktøyet Inspera Assessment
heve andelen fagansatte med førstekompetanse i fagmiljø der dette trengs
stimulere til at utdanningsfaglig forskning brukes som grunnlag for kvalifisering til
førstekompetanse
utnytte samarbeidsfora og kollegabasert veiledning for erfaringsdeling og utvikling
kartlegge kompetansen hos administrativt ansatte og legge opplæringsplaner
tilby kurs i utforming av læringsutbyttebeskrivelser
oppmuntre til å ta kurs i studieprogramledelse for dem i rollen som ikke har tatt det
bruke dokumentasjonen fra reakkrediteringen når det gjelder fagmiljøenes innsats og
kompetansenivå i strategisk bemanningsplan
tilby veilederkurs for ph.d.-veiledere
3.2.5 Behov for å styrke rekruttering
Seks av fakultetene oppgir at de har lav rekruttering til noen av studieprogrammene. Særlig HF- og SU
fakultetene har for lave søkertall til en del av sine masterprogram. HF ser utfordringene knyttet til frafall
i sammenheng med viktigheten av å rekruttere riktige søkere. Det handler da om å tydeliggjøre innhold
og relevans for yrkeslivet. IV rapporterer også om behov for økt rekruttering til sine programmer med
særlig fokus på å øke kvinneandelen. MH-fakultetet ser behov for å rekruttere flere og beholde mannlig
studenter på helsefagutdanningene. IE-fakultetet har enkeltprogrammer der de ikke får fylt
studieplassene og viser til fare for dårligere læringsmiljø og dårlig ressursutnyttelse. NV trekker fram at
nedbemanning i administrasjonen har ført til at de har for lite ressurser til å drive tilstrekkelig
rekrutteringsarbeid.
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Fakultetenes tiltak for økt rekruttering er å:
synliggjøre og legitimere disiplinfagenes relevans
lage handlingsplaner for økt rekruttering
forbedre og tydeliggjøre nettsidenes framstilling av studiprogrammene
vektlegge hvordan den faglige aktiviteten er relatert til FNs bærekraftsmål
samordne rekrutteringsarbeidet for fakultetenes studieprogram
3.2.6 Behov for å øke gjennomføring og redusere frafall
HF- og SU fakultetene oppgir frafall og lav gjennomføring som hovedutfordringer. På ph.d.programmene gjelder dette AD, i tillegg til HF og SU fakultetene. Fakultetene knytter problemene delvis
til svak opplevelse av arbeidslivsrelevans. Sett i sammenheng med lav rekruttering og små studentkull,
kan dette ha negativ effekt på læringsmiljøet. Å sikre robuste studentkull oppgis som prioritert mål for
HF. ØK-fakultetet rapporterer om lavere gjennomføringsgrad på bachelorstudiene enn på
masterstudiene og oppgir lavere karaktersnitt ved opptak og mindre studentoppfølging underveis i
bachelorstudiene som mulige årsaker.
Fakultetenes tiltak:
oppussing av undervisningsrom i tilknytning til «Sandkassa» på Dragvoll som støtter utprøving
av nye undervisningsformer
formaliserte avtaler med aktører i arbeidslivet for praksisopphold eller mulighet for å skrive
bachelor- og masteroppgaver basert på deres problemstillinger eller utredningsbehov
faglig-sosiale tiltak som styrker studentenes tilhørighet til fag- og studiemiljøet
mentorordninger og oppstartssamtaler
økt læringstrykk og tettere oppfølging i studieprogram med lav tidsbruk
større bruk av samarbeidsbaserte læringsformer
synliggjøring av studienes arbeidslivsrelevans
veilederkurs (ph.d. nivå)
ordning som sikrer at ph.d.-studenter tilknyttes til en aktiv forskningsgruppe
ordning som sikrer at alle ph.d.-studenter skal ha minst to veiledere
obligatorisk midtveisevaluering for ph.d.studenter
3.2.7 Behov for styrket arbeidslivsrelevans
Økt endringstakt i samfunns- og arbeidsliv stiller krav til NTNUs utdanninger i oppdraget med å bidra til
morgendagens løsninger. Det handler om omstilling til et digitalisert og globalisert samfunnslivsliv, og
analyse av de kulturelle, historiske og samfunnsmessige sider av utviklingen. Flere fakultet melder om
utfordringer knyttet til dette ansvaret. IV-fakultetet oppgir at deres studieprograms viktigste utfordring
er å finne en balanse mellom den tradisjonelle faglige kompetansen og ny digital kompetanse og
samarbeidskompetanse. NV-fakultetet har satt mål om at fagansatte skal være oppdatert på relevant
global teknologifront, og tilrettelegge for studentenes fremtidige digitale hverdag. AD-fakultetet vil
styrke og videreutvikle sine praksisfelleskap med ulike samfunnsaktører. Innstramming i Forskrift om
egenbetaling oppgis som betydelig utfordring for AD-fakultetet, fordi instituttene har store problemer
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med å finansiere ekskursjoner som er avgjørende for at studentene skal oppnå fullgodt læringsutbytte.
HF-fakultetet arbeider for å kommunisere innhold og yrkesmuligheter for sine studieprogram på en
tydeligere måte. I tillegg nevner de tilrettelegging for internasjonal erfaring som ledd i å styrke
studieprogrammenes relevans. SU-fakultetet har arbeidslivsamarbeid som et av fakultetets to
fellessatsinger.
Fakultetenes tiltak for økt arbeidslivsrelevans er å:
etablere samarbeidsavtaler med eksterne arbeidslivaktører
sørge for ekstern representasjon i utdanningsråd og –utvalg
inngå langsiktige avtaler for utvikling av kvaliteten i praksisopplæringen i
profesjonsutdanningene
arbeide for bedre arealtilbud for ferdighetstrening
sikre at digital kompetanse inngår som læringsmål i fellesemner i studieprogram på tvers
sørge for mer systematisk bruk av prosjektorienterte og samarbeidsbaserte læringsformer på
bachelornivå
3.2.8 Behov for bedre tilbud om utvekslingsopphold
Fakultetene rapporterer gjennomgående om behov for å øke andelen studenter som tar et
studieopphold i utlandet på alle studienivåer. Reakkrediteringsprosessen viser at mange studieprogram
per i dag ikke legger godt nok til rette for dette. ØK-fakultetet rapporterer også om utfordringer knyttet
til å samkjøre ulike akademiske tradisjoner i de internasjonale masterprogrammene.
Fakultetenes tiltak for bedre tilbud om utvekslingsopphold er å:
få på plass tydeligere og forpliktende utvekslingsavtaler og sørge for enklere løp for å reise ut
sikre at alle studieprogram har mulighet for utvekslingsopphold i løpet av studiet
øke gjensidig utveksling gjennom avtaler knyttet til instituttenes internasjonale
forskningssamarbeid

3.3 Arbeid med å skape godt psykososialt læringsmiljø for studentene
Resultater fra studiebarometeret og SHoT-undersøkelsen (Studentenes helse- og trivselsundersøkelse)
viser at de fleste studentene ved NTNU er fornøyde, og har god fysisk og psykisk helse. Imidlertid viser
undersøkelsene også at flere studenter opplever ensomhet, sliter med ulike psykiske til dels alvorlige
helseplager, og har opplevd seksuell trakassering. Resultatene varierer mellom fakulteter, studiebyer og
studieprogram. Læringsmiljøutvalget ved NTNU har pekt ut studentenes psykososiale læringsmiljø som
sitt fokusområde. For å følge opp dette ble fakultetene spesielt bedt om å omtale tiltak rettet inn mot
forbedring av det psykososiale læringsmiljøet i sine kvalitetsmeldinger til rektor.
Fakultetene er opptatt av å sikre gode vilkår for trivsel og læring, men ser forbedringsbehov. SHoTundersøkelsen er en viktig kilde til informasjon. HF-fakultetet melder at de med utgangspunkt i svake
resultater i denne undersøkelsen har styrket sitt fokus på psykososialt læringsmiljø. Årsakene til at
studenttilværelsen oppleves som utfordrende er sammensatt, tematikken og tiltak drøftes derfor på alle
nivå i fakultetet.
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Fakultetenes tiltak:
bruk av studentsamarbeid i undervisning og vurderingsformer som ivaretar vurdering for læring
som kollektiv prosess
samarbeid med studieprogrammenes linjeforeninger, deriblant om etikk og risikovurdering
knyttet til mottaksritualer
bedre oppfølging gjennom studieløpet fra mottak, gjennom studieløpet og til avslutning
styrking av studieveiledningskompetansen for bedre tilbud om studievalgs- og
mestringsveiledning
mentorordninger
tverrfaglige møtearenaer
faglig-sosiale arrangementer gjennom hele studieløpet
tilrettelegging for aktiv studentmedvirkning i utvikling av studiekvalitet
tildeling av arealer som studentene kan bruke som samlingssted
systematisering av tiltak som sikrer et inkluderende, mangfoldig og universelt utformet
læringsmiljø
lik oppfølging av ph.d.-studentene som av andre ansatte

3.4 Tiltak fakultetene mener NTNU bør prioritere (fellestiltak)
Fakultetene ble bedt om å melde inn 3 utvalgte tiltak som de mener rektor bør prioritere for å utvikle
utdanningskvaliteten på NTNU (fellestiltak). I årets kvalitetsmelding ble det spesielt trukket fram ønske
om tiltak knyttet til:
Læringsarealer: tilgang til og utvikling av flere og bedre læringsarealer
Forenkling, effektivisering og digitalisering av støttesystemer
3.4.1 Læringsareal: tilgang til og utvikling av flere og bedre læringsarealer
Samtlige fakultet ønsker oppgradering og utvikling av mer fremtidsrettede undervisningslokaler, både
med tanke på studentaktive læringsformer, psykososialt og pedagogisk læringsmiljø. Fakultetene ønsker
også at alle studieprogram skal ha tilgang til egne identitetsareal og at studentene skal ha god tilgang på
studentarbeidsplasser.
3.4.2 Forenkling, effektivisering og digitalisering og av støttesystemer
Fakultetene melder jevnt over om økt behov for satsing, forbedring og videreutvikling av digitale
støttesystemer. Herunder:
tiltak for å løfte den digitale kompetansen
tilgjengelig IT-support og brukervennlig AV- og IT-utstyr
digitale støttetjenester og administrativ støtte for undervisning på tvers av studiebyer
ressurser til opplærings- og brukerstøtte av nytt digitalt verktøy for studieplan- og
kvalitetsmeldingsprosessen
videre utvikling av systemet Inspera Assessment, behov for kvalitetssikret system for digital
vurdering
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videre utvikling av Blackboard (e-læringssystemet), legge bedre til rette for ulike
undervisningsformer, læring og evaluering
ytterligere profesjonalisering av ph.d.-saksbehandling
3.4.3 Internasjonalisering
I lys av ny internasjonal handlingsplan ønskes økt satsning på internasjonalisering, for å rekruttere flere
studenter til internasjonale studieprogram, og til studieprogram tilrettelagt for utenlandsstudenter. En
økt satsing på internasjonalisering av ph.d.-studenter er også nevnt. Internasjonalisering og mobilitet er
en utfordring, det er behov for bedre og mer forpliktende avtaler for studentutveksling og tilrettelegging
for utveksling. Det er ønskelig å sikre ressurser til administrative tjenester og spesialkompetanse. For
små fakultet er kravene rundt internasjonalisering ressursmessig utfordrende.

4. Utvalgenes årsrapporter og prioriteringer
Forvaltningsutvalgene (FUI, FUL og FUS og)8 og Læringsmiljøutvalget rapporterer årlig gjennom
kvalitetsmeldingen. I dette kapitlet gjengis kvalitetsrapporter og sammendrag av årsrapporter fra
forvaltningsutvalgene, Læringsmiljøutvalget, Skikkethetsnemnda og Studentombudet.

4.1 Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningene (FUI)
Hovedfokus for FUI har i 2018 vært det faglige integrasjonsarbeidet. Arbeidet har vært tredelt.
FUI utviklet rammeverket for de nye ingeniørutdanningene med felles emnevegg, noe justert etter
vedtak av ny nasjonal rammeplan for ingeniørutdanningene, og utviklet fellesemner og programemner i
2017. Dette arbeidet er videreført i 2018 med videreutvikling av emnene. FUI har vedtatt innføring av
tre langsgående strenger i utdanningene; etikkstreng, digitaliseringsstreng og innovasjonsstreng.
Strengene er tematiske og skal benyttes i de eksisterende emner, ved å justere fokus i arbeidskrav, i
prosjekter eller ved å legge til rette for ytterligere tema i det enkelte emnet. Vedtaket om langsgående
strenger har påvirket arbeidet med innføringsemnet for ingeniørutdanningene (1.semester) og
systememnet (områdeemnet, 6.semester) som begge blir noder for strengene.
FUI har tett fulgt opp arbeidet på IE- og IV-fakultetet med sammenslåing av 19 ingeniørutdanninger
innen byggingeniør, dataingeniør, elektroingeniør, fornybar energi og maskiningeniør til fem
utdanninger, samt endring av geomatikkutdanningen til ingeniørutdanning. Alle de nye seks
utdanningene gikk gjennom studieporteføljeprosessen i 2018 og ble akkreditert i styremøtet i oktober.
Sammenslåingen til fem ingeniørutdanninger utgjør en viktig gevinst av fusjonen. Med samarbeid
mellom tre studiesteder vil det enkelte studiet kunne få økt utdanningskvalitet, den enkelte ansatte vil
få sterkere faggrupper for videre faglig utvikling, og den enkelte student får en bedre utdanning med
bredere tilbud i studieretninger og faglig bredde og dybde. Undervisning på tvers av NTNUs studiebyer
står sentralt, arbeidet med dette har pågått i 2018, men er blant annet tungt teknologiavhengig og det
er identifisert investeringer som må gjøres av NTNU. Ved å ha fire tilsvarende ingeniørutdanninger i de
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sivilingeniørutdanningen (FUS)
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tre studiebyene Trondheim, Gjøvik og Ålesund vil studentene også kunne ha større intern mobilitet.
Akkreditering av de fem utdanningene (geomatikkingeniør tilbys kun i Gjøvik) har fulgt NTNUs krav, og
fire av utdanningene ble akkreditert under forbehold av at mangler ble rettet opp før 1.5.2019. Dette
har å gjøre med krav som legges både i NTNUs interne kravspesifikasjoner og i NOKUTs
studietilsynsforskrift.
Den tredje delen av det faglige integrasjonsarbeidet i 2018 har vært reakkrediteringsarbeidet. Det er
fem studier som ikke er sammenslått og som tilbys kun ved en studieby; kjemiingeniør,
materialteknologi, olje- og gassteknologi, logistikkingeniør, og skipsdesign. Skipsdesign tilbys i Ålesund,
de fire andre i Trondheim. FUI valgte en mer omfattende prosess for disse fem ingeniørstudiene enn det
reakkrediteringsprosessen ved NTNU la opp til for å sikre at alle studieprogram i ingeniørfaget ved NTNU
fikk en grundig gjennomgang og at resultatene kunne brukes til å øke utdanningskvaliteten før
studiestart høsten 2019. Reakkrediteringsprosessen medførte at til dels store endringer må gjøres i
enkelte studier før studiestart høst 2019, og olje- og gassteknologi ble anbefalt å ha nullopptak for 2019.
Det har vært strategisk viktig for FUI å utvikle samarbeidet med Nordic 5Tech-universitetene for å legge
til rette for studentmobilitet i femte semester i ingeniørutdanningene. Arbeidet med de første stadiene i
et samarbeid har i 2018 vært pågående, og vil fortsette i 2019.
FUI vil prioritere følgende for 2019:
næringslivsrelevans for studiet
internasjonalisering
faglig integrasjon
FUI støtter fakultetenes forslag til tiltak for rektor for 2019:
styrke forskningskompetansen
styrke UH-ped-kompetanse
opplæring for studieprogramledere
øke kompetansen på utvikling av læringsutbyttebeskrivelser på emne- og studieprogramnivå

4.2 Forvaltningsutvalget for de 5-årige lektorutdanningene (FUL)
Matriseorganiseringen av lektorutdanningene er krevende og FUL anser ikke dette som en utfordring
som kan eller skal løses fullstendig, men snarere som et permanent utviklingsområde. Flere program
påpeker dette, slik som lektor i samfunnsfag: «Samlet sett tror vi at lektorprogrammet for samfunnsfag
fortsatt har mye å hente på̊ bedre samarbeid, samordning og koordinering mellom de ulike emnene og
instituttene som er involvert i utdanningen.»
Opptakstall og søkerkvaliteten er god på programmene, slik den har vært over tid. Våren 2018 hadde
færre uteksaminerte studenter enn årene før. Dette kan knyttes til at dette er første kull på
rammeplanen som ble innført i 2013. FUL overvåker utviklingen på dette området fremover.
Reakkrediteringsprosessen i 2018 har vist at programmene stort sett oppfyller de krav som stilles i
lovverk, NOKUTs tilsynsforskrift og NTNUs interne reglementer og forskrifter. Lektorprogrammet i
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kroppsøving og idrettsfag tilfredsstiller ikke krav i §2-3 (1), der det er et emne hvor det per i dag ikke er
undervisningskompetanse på gitte område i fagstaben. SU-fakultetet har en stilling i prosess.
Læringsutbyttebeskrivelsene for lektorprogrammet i realfags studieplaner anses å være for generiske. IE
vil ta en ny gjennomgang av læringsutbyttebeskrivelsene i studieplanprosessen i 2019 og forsøke å
spisse dem ytterligere.
Høsten 2018 gjennomførte FUL diskusjoner om prioriteringer for lektorprogrammene over lengre tid. På
bakgrunn av dette har FUL vedtatt å fokusere på to større endringsprosjekt for den resterende delen av
styreperioden:
(1) en gjennomgang av studiestrukturen av programmene og utvikling av en ny og forbedret struktur.
Lektorutdanningen ved NTNU har vært under kontinuerlig forbedring gjennom flere år. Strukturen
er etablert på bakgrunn av multiple og til dels inkompatible krav og forskrifter. De største utfordringene
er knyttet til 5. semester. Utfordringene ser ikke ut til å la seg løse uten at helheten vurderes, analyseres
og reetableres.
Tiltak: FUL har satt ned en arbeidsgruppe som innen utgangen av september inneværende år skal foreslå
en mer hensiktsmessig og smidig struktur, bedre kvaliteten og sikre en mer smidig avvikling av studiet og
gjennom prosessen skape et større eierskap og en større bevissthet om ansvaret underviserne i
systemet har for lektorutdanningen.
(2) Utover femte semester har FUL i kvalitetsmeldingene i flere år også påpekt behovet for større
variasjon i undervisningsformer, bruk av teknologi i undervisning og endring av vurderingsformer. Ved å
sette seg ambisiøse mål for økt bruk av vurdering for læring, vil undervisningsformer og digitalisering
være en naturlig del, sammen med utvikling av universitetspedagogikk.
Tiltak: FUL jobber med studieprogramlederne gjennom 2018 for å utforske hvordan antallet emner med
formativ vurdering kan økes over tid.
I tillegg slutter FUL seg til fakultetenes ønske om mer og bedre læringsareal og bedre støttefunksjoner
for utdanningsområdet.

4.3 Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen (FUS)
Hovedformålet til FUS er å koordinere og kvalitetsutvikle NTNUs sivilingeniørutdanninger og andre
teknologi-programmer (5-årige/2-årige) på vegne av og på tvers av de fem teknologifakultetene – IV, IE,
NV, ØK og AD.
Søkemønsteret til de ulike sivilingeniørutdanningene speiler fortsatt trendene i næringslivet og
utviklingen i samfunnet. Den økende interessen for de IT-rettede utdanningene har blitt enda mer
forsterket, mens den tidligere nedgangen i søkertall for utdanninger rettet mot olje- og gassvirksomhet
samt marin teknikk synes å ha snudd.
Resultatene fra Studiebarometeret viser igjen små endringer siste år. Sivilingeniørstudentene er fortsatt
meget tilfredse med studiene sine (både 5-årige og 2-årige). Den overordnete tilfredsheten for de 5årige studiene rapporteres likevel marginalt høyere for de som er i sitt andre studieår enn de som er i
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sitt femte studieår. Dette kan reflektere at noen årskull er blitt veldig store slik at en student i femte
årskull ikke opplever en tett nok kopling til veileder.
Oversikter over frafall og gjennomføring viser også små endringer siste år. Frafallstallene er fortsatt lave
for både de 5-årige og 2-årige studiene, men gjennomføringstiden er lengre enn ønskelig for begge typer
programmer. Frafallet fra de 2-årige studiene er også fortsatt lavere enn fra de 5-årige studiene, men
det er indikasjoner på en marginal økning siste år for disse studiene.
Viktige fellestiltak som FUS har jobbet spesielt med det siste året er Reakkreditering (Felles, overordnete
læringsutbyttebeskrivelser for studieprogrammene; Fellestekster for studieplanene – 5.årige & 2-årige,
siv.ing. & ikke siv.ing.), Informasjonstilgang (Felles dokumentsenter for studieprogramledere og
studieveiledere), Områdeemner (Nye fellesemner for teknologiområdet), 2-årige
Sivilingeniørprogrammer (Gjøre de kvalitativt forskjellige fra de to siste årene av "tilhørende" 5-årige
sivilingeniørprogrammer), Minor-ordning (Pilotering av tematisk tilleggs-kompetanse), Benchmarking
(Bruk av internasjonale rankinger og undersøkelser), samt Rekruttering (Felles, motiverende tekster til
kataloger, brosjyrer, løpesedler etc.).
Reakkrediteringen av de enkelte studieprogram har primært vært håndtert av fakultetene selv. FUS sitt
arbeid har gått på koordinering og erfaringsutveksling. Resultatene er generelt sett bra, men noen
delprosesser er fortsatt ikke fullført (dokumenter er ikke innlevert, læringsutbyttebeskrivelser er ikke
tilfredsstillende, lærings-/vurderingsformer er ikke moderne etc.).
Svært viktige forslag fra fakultetene som FUS da vil støtte spesielt for neste år (generelt sett og/eller
basert på reakkrediteringen), er:
egne identitetsarealer og flere studentarbeidsplasser (er allerede kritisk viktig for alle
studieprogram, og blir det enda mer fremover)
utvidet digitalisering (av så vel slutteksamen som underveisvurdering, undervisning og
administrasjon)
studieprogramlederrollen/studieveilederrollen (behov for tydelige mandater, relevant
kursing, og mer ressurser)
administrativt støtteapparat (trengs mer og bedre så vel verktøy og rutiner som ressurser)
god timeplanlegging (kritisk viktig når presset på arealer bare øker fremover)
økt studentutveksling (for stor variasjon mellom program og fakultet p.t.)
Større utfordringer som FUS ser fremover for sitt eget arbeid, er:
informasjonskanaler (behov for bedre prosesser og rutiner for å oppnå at sentrale vedtak i
FUS når fram til og blir agert på av fakultetsledelse, studieprogramledere og studieveiledere
- både verktøy og prosesser må begge forbedres)
administrative ressurser (behov for tilleggsressurser for å få gjennomført større,
tidsbegrensete prosjekter som beregningsorientering og studiemotivering)
Viktige nye tiltak innen FUS sitt aktivitetsområde neste år blir:
sikre trykk på og gode og relevante resultater av prosjektet Fremtidens teknologistudier
(Tema: Framtidens studietilbud)
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gjennomføre prosjektet Beregningsorientering hvor tilhørende matematikk-, data- og
ingeniøremner kobles tettere sammen for å få til mer integrerte studieprogram
(Tema: Samspill og tverrfaglighet)
gjennomføre prosjektet Studiemotivering hvor det beste fra Ingeniørstiger, Introemner og
Teknostart videreutvikles til å gi studentene en enda bedre studieoppstart
(Tema: Fornyelse av arbeids- og læringsmiljøer)
Noen aktiviteter som FUS prioriterte i forrige kvalitetsmelding, vil måtte videreføres også neste år:
Forbedringstiltak på de punktene hvor studentene er mindre fornøyde, fellestiltak for å redusere frafall
og gjennomføringstid, samt videreutvikling av de 2-årige siv.ing.-programmene.

4.4 Læringsmiljøutvalget (LMU)9
Studentenes psykososiale læringsmiljø har vært ledesnor i arbeidet med utvikling av studentenes
læringsmiljø i 2018 i hele NTNU. Det har vært et godt grep for å skape økt engasjement både hos
studenter og ledere. Ved å implementere arbeidet med utvikling av læringsmiljø som del av arbeidet
med å utvikle høy kvalitet i utdanningen styrkes koblingen mellom læringsmiljø og utdanningskvalitet i
tråd med studentenes læringsbane. LMU forventer at de grep NTNU har iverksatt for å styrke
oppfølgingen av læringsmiljø i 2018 og 2019, bidrar til at resultatene fra ulike studentundersøkelser
følges tett opp på fakultets-, institutt- og studieprogramnivå. LMU støtter NTNUs forslag om å
implementere læringsmiljø i utdanningsutvalgets mandat fordi det følger som en naturlig konsekvens av
de øvrige tiltakene som er gjennomført.
Kvalitetsmeldingene beskriver mange gode tiltak som er iverksatt for utvikling av det psykososiale
læringsmiljøet, og LMU vil berømme enhetene for god oppfølging så langt.
LMU har i årsrapporten løftet frem flere enkeltprosjekter, og har spesielt trukket frem det nye
pionerprosjektet i universell utforming av undervisning for faglig ansatte som i 2018 er etablert ved
campus Ålesund i samarbeid med Uniped.
LMU støtter fakultetenes råd til ledelsen om å sikre gode mottak av nye studenter, øke kapasiteten og
tilgangen på base- og identitetsarealer, øke digital og pedagogisk kompetanse innen nye undervisnings-,
lærings- og vurderingsformer. Dette er gode tiltak for å skape økt trygghet, inkludering, og en opplevelse
av mestring.
LMU forventer at NTNU i 2019 aktivt følger opp LMUs tidligere anbefalinger når det gjelder å vedta
ruspolicy hvor studenter er inkludert og retningslinjer og systemer for håndtering og oppfølging av
tilbakemeldinger, avviksmeldinger og alle typer varslingssaker hvor studenter er involvert.
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Læringsmiljøutvalget (LMU) skal bidra til at styret ved NTNU følger opp sitt ansvar for studentenes læringsmiljø i henhold til
universitets- og høyskolelovens § 4-3. LMU skal rapportere direkte til styret, årsrapport fra Læringsmiljøutvalget er derfor eget
vedlegg i styresaken. LMU skal gi råd til styret og ledelsen ved NTNU i saker som vedrører læringsmiljøet. Studentene i NTNU
skal være sikret et inkluderende og helhetlig læringsmiljø, og gjelder fysiske, digitale, pedagogiske, organisatoriske og
psykososiale forhold som påvirker studentenes læring. Læringsmiljøet skal favne studentmangfoldet uavhengig av kjønn,
kjønnsidentitet, seksuell identitet, etnisitet, hudfarge, nasjonal opprinnelse, kulturell og religiøs bakgrunn, funksjonsevne og
alder.
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LMU anbefaler at NTNU retter spesiell oppmerksomhet på følgende tiltak:
sikre studenter i de tre studiebyene likeverdig psykososialt læringsmiljø (helse- og
velferdstilbud, sosiale og faglige arenaer, studiestart-aktiviteter mm)
videreutvikle kanaler hvor gode studentvelferds- og læringsmiljøtiltak kan deles internt i NTNU
kartlegge konsekvenser knyttet til avvikling av skranke- og informasjonsfunksjoner, og utrede
muligheter for felles knutepunktfunksjoner sammen med Sit på de største campusene
iverksette tiltak der det påvises uheldig kjønnsubalanse, kjønnspoeng anses å være et
hensiktsmessig tiltak dersom rekrutterings- og andre tiltak ikke gir ønsket effekt
videreutvikle samarbeid mellom NTNU, Sit, studentfrivilligheten og linjeforeningene, for å
utnytte potensialet for flere studentvelferds- og læringsmiljøtiltak overfor hele
studentmangfoldet
sikre at universell utforming av undervisning inngår i pedagogisk basiskompetanse (bruk ulike
digitale verktøy, valg av undervisnings-, lærings- og evalueringsformer mm.)
sikre at innspill og tilbakemeldinger fra studentene via referansegrupperapportene aktivt følges
opp

4.5 Studentombudet
NTNU ansatte studentombud høsten 2017. Studentombudet skal årlig avgi rapport som skal legges frem
for NTNUs styre og Læringsmiljøutvalget. Rapporten legges frem for styret som O-sak i mars-møtet.
Rapporten fra studentombudet anses som en del av NTNUs internkontroll og gjennomgås i forbindelse
med kvalitetsmeldingen for å vurdere hvilke tiltak som skal settes i gang for å følge opp merknader og
anbefalinger fra studentombudet.
Studentombudets hovedinntrykk er at NTNU har en forsvarlig og god saksbehandling overfor
studentene, men peker samtidig på enkelthenvendelser som kan anses som indikator på mulige
svakheter/forbedringspunkt ved institusjonen. Studentombudet anbefaler NTNU å revidere sine
retningslinjer for saksbehandling og sensur, samt å etablere retningslinjer for håndtering av trakassering
studenter i mellom.
Studentombudet viser til at flere av henvendelsene dreier seg om lang saksbehandlingstid, først og
fremst i forbindelse med klage på sensur. I dette inngår også manglende foreløpig svar til studentene
der saksbehandlingstiden vil overstige en måned. Et tiltak er kurs som for tiden arrangeres av Avdeling
for utdanningskvalitet i forvaltningslovens saksbehandlingsregler. Kursene er åpne for alle, og det har
vært stor interesse for kursene. Kursene har vært holdt i både Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Kurs
holdes også på forespørsel ved det enkelte fakultet. Reglene for saksbehandlingstid, foreløpig svar, krav
til enkeltvedtak og klagerett inngår i disse kursene. Kursene er et ledd i kompetanseheving av ansatte.
Avgjørelse om at en student ikke kan gå opp til eksamen på grunn av manglende obligatoriske aktiviteter
er enkeltvedtak og skal være skriftlig. Studentene skal også ha opplysninger om at vedtaket kan påklages
til NTNUs klagenemnd. Studentene skal ha beskjed innen rimelig tid før eksamen. Dette håndteres lokalt
på instituttene. Her skal vi se på mulighetene for å ha felles mal for avslagene i FS (Felles studentsystem)
slik at de opplysninger som skal inngå blir ivaretatt. Det er videre behov for å vedta felles rutiner ved
NTNU der studenter får avslag på å få gå opp til eksamen på grunn av ikke godkjent obligatorisk
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aktivitet. Dersom studenter møter i eksamenslokalet og det er uklart om studenten har godkjent
obligatorisk aktivitet, får studenten gå opp til eksamen med forbehold. Studentens eksamen blir
annullert hvis det senere viser seg at obligatoriske aktiviteter ikke var godkjent. Dette er en ordning som
kun er aktuell unntaksvis ved berettiget tvil. Det er ikke ønskelig å etablere en ordning generelt om at
studenter kan få gå opp til eksamen dersom godkjenning av obligatoriske aktiviteter blir forsinket. Vi må
i stedet jobbe med at manglende godkjenning skal være klart senest to uker før eksamen.
NTNU har ikke, på institusjonsnivå, nedskrevne prosedyrer for hvordan saker der studenter trakasserer
medstudenter i studiesammenheng skal håndteres. Dette trenger å etableres. Sakene håndteres lokalt
av fakultetet som «eier» studenten. NTNU ved HR-HMS avdelingen er i ferd med å etablere en egen
varslingskanal som skal være lett tilgjengelig for både studenter og ansatte. Planen er at kanalen også
skal kunne brukes av studenter hvor den påvarslede er student. Det er foreløpig ikke klart når den kan
tas i bruk. Vi trenger å se nærmere på hvordan varsler skal følges opp og av hvem. HR-HMS avdelingen
skal utarbeide nærmere retningslinjer.

4.6 Skikkethetsnemnda
For å sikre at den enkelte student er skikket for fremtidig yrke, er det fastsatt regler om særskilt
skikkethetsvurdering for grunnutdanninger innen helse- og sosialfag, samt lærerutdanningene, jf. uhl. §
4-10 og forskrift om skikkethetsvurdering. Den løpende skikkethetsvurderingen foregår gjennom hele
studiet og inngår i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne
fungere i yrket. En student som utgjør en mulig fare for elevers, pasienters, klienters og brukeres liv,
psykiske og fysiske helse, rettigheter og sikkerhet, er ikke skikket for yrket. Hvis det er begrunnet tvil om
en student ikke er skikket, skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering. Særskilt
skikkethetsvurdering foretas av institusjonsansvarlig som skal påse at det gis utvidet veiledning og
oppfølging av studenten.
Skikkethetsnemnda ved NTNU fikk én sak til vurdering sent i 2018. Denne er ikke ferdigbehandlet.
Tabellen under viser en oversikt over antallet saker de fire institusjonsansvarlige behandlet basert på
innkomne tvilsmeldinger og gjennomføring av vurderingssamtaler. I tillegg til disse kommer også saker
som følges opp fra foregående år.
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Type utdanning

Antall
tvilsmeldinger
behandlet av
institusjonsansvarlig

Antall studenter
det er mottatt
tvilsmeldinger
om

Antall saker
behandlet i
skikkethetsnemnda

Antall saker
som fører til
vedtak om ikkeskikkethet

Audiologi
Barnevern
Bioingeniør
Ergoterapi
Fysioterapi
Grunnskolelærerutdanningen
Jordmor
Lektorutdanning
Logopedi
Medisin
Pedagogikk
PPU
Psykologi
Radiograf
Sykepleie
Sosialt arbeid
Tegnspråktolk
Vernepleie
Yrkesfaglærerutdanningen
SUM

1
2
1
2
0
2
0
2
0
1
0
0
0
0
9
0
0
1
1
22

1
2
1
2
0
2
0
2
0
2
0
0
0
0
10
0
0
1
1
24

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
110

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Antall saker som
fører til vedtak
om både ikkeskikkethet og
utestengning
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Prioriterte tiltak for å øke bevissthet og praksis ved NTNUs skikkethetsarbeid
Det er viktig å øke bevisstheten om skikkethetsvurdering internt ved NTNU, og ikke minst i praksisfeltet.
I tillegg til å fortsette å delta i undervisning, lærermøter, felles temadager og lignende, skal det
utarbeides en kortfattet brosjyre som primært retter seg mot praksisfeltet og faglærere, i tillegg til
videreutvikling av nettbasert informasjon. Det skal også holdes løpende kontakt med studenttillitsvalgte
i forankringen av skikkethetsarbeidet. Nemnda har erfart at det må utarbeides tydeligere retningslinjer
for å oppfylle vilkårene for utvidet veiledning og oppfølging og dette vil blant annet være tema for en av
fagdagene som arrangeres for de institusjonsansvarlige.

5. Rektors vurdering og oppfølging
5.1 Oppfølging av tidligere fokusområder
I dette avsnittet gis en kort oppsummering av sentrale aktiviteter innenfor områdene rektor trakk fram
som viktige oppfølgingspunkt i forrige kvalitetsmelding. En utfyllende rapportering av aktiviteter i 2018
finnes i NTNUs årsrapport.
Forbedring, effektivisering og digitalisering av administrative prosesser
Fakultetene ønsket bistand til å få på plass gode rutiner, (sam)arbeidsformer og arbeidsprosesser som
understøtter den utdanningsrelaterte virksomheten. Spesielt ble det pekt på behov for å satse på
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Ikke ferdigbehandlet i 2018
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digitalisering i tilknytning til de administrative prosessene gjennom videreutvikling av eksisterende
støttesystemer, samt utvikling av nye løsninger.
Det er startet opp flere prosjekt for å forbedre og effektivisere administrative rutiner som understøtter
den utdanningsrelaterte virksomheten. Et viktig prosjekt er knyttet til arbeidet med forbedring,
standardisering og digitalisering av prosessene studieportefølje, studieplan og kvalitetsarbeid.
Studieportefølje og studieplanprosessen vil gi støtte til utvikling, revisjon, sammenslåing og publisering
av en studieplan. Kvalitetsarbeidet vil gi støtte til emne- og studieplanevaluering i tråd med NTNU
kvalitetssystem. I prosjektet utvikles et prosessverktøy som skal støtte disse arbeidsprosessene. Etter
gjennomført forprosjekt, ble det valgt konsept og plattform for løsning. Hovedprosjektet ble igangsatt
tidlig i studieåret 17/18. Pilotering av studieplanprosessen ble gjennomført høsten 2018. Pilotering av
kvalitetsarbeidet gjennomføres våren 2019. Etter planen skal prosessverktøyet testes ytterligere våren
2019 og rulles ut for fullt høsten 2020.
I 2018 har det vært fokus på å øke kvaliteten på vurdering og standardisere arbeidet med vurdering
gjennom bruk av digitale vurderingsformer. Høsten 2018 avviklet rundt 50 000 kandidater fordelt på
over 1500 emner en digital vurdering[1] ved NTNU. Vi anslår at 30-40 % av det totale antallet vurderinger
nå gjøres digitalt. En forutsetning for å klare denne veksten er NTNU sitt nye eksamenshus i Trondheim
hvor det er plass til rundt 1450 studenter på samme tid. Faste lokaler som er tilrettelagt for eksamen
bidrar til god kvalitet i eksamensgjennomføringen og reduserer logistikk knyttet til avvikling av eksamen.
Ettersom lokalene er tilgjengelig også utenfor de tidligere eksamensperiodene blir det lettere å
gjennomføre vurderinger midt i terminene. Arbeidet med å legge til rette for et bredere spektrum av
(digitale) vurderingsformer for å forbedre kvalitet på vurdering fortsetter. Det jobbes også videre med å
bedre kvaliteten i saksbehandlingen knyttet til vurdering, inkludert sensur, begrunnelse og klage. Som
en del av dette jobbes det med å forenkle prosessen for å gi eksterne sensorer tilgang til
eksamenssystemet. Det jobbes med å få på plass tilsvarende faste eksamenslokaler i Gjøvik og Ålesund.
Det er utviklet en første versjon av en løsning for innlevering av master- og bachelor- og prosjektoppgaver i det samme verktøyet som benyttes for digital vurdering; Inspera Assessment. Foreløpig
håndterer denne løsningen innleveringen av oppgave, overføring av sensur til FS (Felles Studentsystem)
og mulighet for å ha to sensorer i tråd med UH-loven. Løsningen håndterer også registrering i Bibsys.
Den nye løsningen innebærer imidlertid noe mer administrativt arbeid for fakultetene enn den gamle
innleveringsløsningen Daim. Det jobbes med forbedringer slik at løsningen får funksjonalitet som
forenkler og forbedrer administrative rutiner knyttet til innleveringer av studentoppgaver.
Av øvrige tiltak kan nevnes at en arbeidsgruppe har gjennomgått rutiner og retningslinjer for
vitnemålsproduksjon, gruppa har utarbeidet forslag til nye felles rutiner som vedtas våren 2019. I NTNUs
virksomhetsstyringssystem «Bevisst» er det nå lagt ut tall og grafiske framstillinger som viser tilstand og
utvikling på utdanningsområdet. Datagrunnlaget kan filtreres på enheter, studienivå og studieprogram. I
tillegg er det laget skreddersydde datarapporter for å støtte studieprogramledernes arbeid med å

[1]

En digital vurdering innebærer enten en skriftlig eksamen eller en innleveringsoppgave inkludert master og
bacheloroppgaver.
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vurdere utviklingen for eget studieprogram. Våren 2019 lanseres også skreddersydd datarapportering
for alle tre ledernivå, filtrert på egen enhet. Dette gir bedre grunnlag for kunnskapsbasert styring og for
å se utdanningsvirksomheten i sammenheng med NTNUs øvrige virksomhetsområder.
Det har vært en del utfordringer knyttet til innføring av timeplansystemet (TP). Basert på
tilbakemeldinger fra brukerforum er det foretatt en rekke utbedringer av systemet. Det er avholdt kurs i
bruk av TP til planlegging av undervisning og eksamen, og det er satt opp arbeidsstuer i forbindelse med
korrektur av timeplan på Dragvoll, Gløshaugen og Kalvskinnet. Videre er det etablert en Innsida-kanal
«Timeplanlegging – system og rutiner» med relevant informasjon om prosess og system.
For ph.d.-utdanningen er det utviklet et elektronisk framdriftsrapporteringsskjema som etter en
pilotperiode er blitt rullet ut til alle fakulteter. Det planlegges videre mer digitalisering når det gjelder
administrasjon av ph.d.-utdanningen, for tettere og bedre oppfølging av kandidater for derigjennom å
øke gjennomstrømming og kvaliteten i ph.d.-utdanningen. I henhold til ny forskningsetikklov, har NTNU
utviklet et obligatorisk e-læringskurs som alle ph.d.-kandidater må gjennomføre før de disputerer.
Utvikling av læringsareal
NTNU har fokus på utvikling av læringsareal som legger til rette for mer fremtidsrettede
undervisningsformer under flere punkter i sin strategi. Dette inngår også i en av NTNUs langtidsplaner.
Rektor ønsker at utvikling av nye læringsareal skal baseres på vitenskap samt at vitenskapelig ansatte
skal publisere artikler om effekten av undervisning i nye typer læringsareal.
Av tiltak for utvikling av læringsareal har prorektor for utdanning i 2018 satt sammen en tverrfaglig
arbeidsgruppe som skal jobbe med utforming av læringsareal på kort og lang sikt. Gruppen starter
arbeidet vinteren 2019 og skal være en ressurs i utviklingen av nye læringsarealer med samlet
kompetanse og tverrfaglig samarbeid for interne utviklingsprosesser av læringsareal. Dette skal være et
felles løft for å møte fagmiljøenes behov og skal ivareta campus både i Trondheim, Gjøvik og Ålesund.
NTNU har i 2018 investert 20 millioner kr til oppgradering av AV-utstyr i undervisningsrom. NTNU
realiserte i 2017 tre pilotprosjekt som skulle legge til rette for nye lærings- og undervisningsformer,
skape gode sosiale og faglige møteplasser samt at de skulle være fleksible i bruken. Disse pilotene ble i
2018 evaluert for å skaffe bedre kunnskap og erfaring som skal brukes videre til utvikling av læringsareal
ved NTNU. Det ble i 2017 også tildelt midler til utvikling av ytterligere tre piloter. I 2018 ble det
gjennomført fem bygningsmessige tiltak som omfatter læringsareal, ett i Ålesund og fire i Trondheim.
Disse inkluderer utbygging av nye innovative læringsareal, utvidelse i kapasitet av eksisterende areal til
øvingsteknikker, ombygging til nye læringsformer og bedre egnethet.
Styrking av utdanningsfaglig kompetanse
Fakultetene meldte behov for tiltak som styrker utdanningsfaglig kompetanse inkludert bruk av digitale
verktøy som understøtter pedagogikken.
Vi ønsker at alle som bidrar i læringsaktiviteter på NTNU skal ha relevant pedagogisk kompetanse. Det er
derfor under utvikling et nytt tilbud innen utdanningsfaglig basiskompetanse for vitenskapelig ansatte,
og vi har en ordning med læringsassistentopplæring for studenter som bidrar i undervisningsaktivitet.
Det nye tilbudet om utdanningsfaglig basiskompetanse består av en generell felles basisdel samt
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mulighet til fordypning gjennom to valgfrie moduler. Det har et omfang på 200 timer fordelt over ett
studieår. Det faglige ansvaret ligger hos seksjon for universitetspedagogikk (Uniped), men det legges
stor vekt på involvering av fagmiljøer for å sikre at tilbudet som utvikles er godt forankret og oppleves
som relevant. Tilbudet piloteres nå ved Fakultet for arkitektur og design, Fakultet for naturvitenskap og
Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap. Våren 2021 skal det foreligge et fullskalatilbud til hele
NTNU.
Læringsassistentopplæringen (LAOS) er felles for studenter på tvers av NTNUs studiebyer og benytter en
blanding av campus- og nettbaserte moduler. Opplæringen gjennomføres av Seksjon for universitetspedagogikk (Uniped) og av fagmiljøet læringsassistenten jobber for. For å oppmuntre studenter til å ta
denne opplæringen plasseres de som gjennomfører inn i en annen stillingskategori og får høyere lønn
enn de som ikke gjennomfører slik opplæring. Vi ser en økende interesse for LAOS, og antallet studenter
som gjennomfører har hatt en jevn økning de fire siste semestrene.
Det er viktig å anerkjenne gode undervisere. Vi har avsluttet andre runde med merittering av
undervisere. Første runde var forbeholdt førsteamanuensis og professor, og i desember 2017 ble de 9
første meritterte underviserne utnevnt. I andre runde åpnet vi også for søknader fra førstelektor og
dosent, og i slutten av 2018 tildelte vi 10 nye ansatte status som merittert underviser. Disse to
utlysningsrundene har vært gjennomført som piloter, rundene skal nå evalueres og erfaringene brukes
til å videreutvikle meritteringsordningen. Meritteringsordningen skal over i en driftsfase med årlig
utlysning. Framover vil vi jobbe med å få på plass en struktur rundt gruppa med meritterte undervisere
slik at vi kan utnytte deres kompetanse og status på institusjonsnivå, samtidig som det legges til rette for
utvikling av deres kompetanse i et fellesskap.
Satsingen NTNU Toppundervisning er et viktig virkemiddel for å styrke undervisningskompetansen og
bidra til økt læringsutbytte hos studentene. Satsingen består av flere tiltak, og omfatter arbeid med
pedagogisk meritteringssystem, universitetsskoler, alternative vurderingsformer, IT i utdanning samt
arbeid med pedagogisk støtte og kompetanseheving. I forbindelse med NTNU Toppundervisning er det i
2018 tildelt rektorstøtte til utviklingsprosjekter slik at satsingen nå har en portefølje på 15
utviklingsprosjekter som dekker et bredt spekter av problemstillinger knyttet til utvikling av læringsundervisnings og vurderingsformer. Rektor ønsker å videreføre denne satsingen, og vurderer innretning
og tilhørende tiltak.
NTNU Drive er et nettverk av ansatte som jobber med teknologi, pedagogikk, endringsledelse og
forskning på utdanningsområdet. NTNU Drive har etablert en forskningsgruppe, og nettverket bidrar inn
i nettundervisning og nettlæring både gjennom utvikling av egne kurs og ved at de støtter andre som
ønsker å utvikle slike kurs. Av egne kurs som nettverket har utviklet kan nevnes et nettkurs i digital
kompetansehevning for UH-ansatte, samt kurs i digital vurdering for læring. Til å støtte andre som
ønsker å utvikle slike kurs har NTNU Drive utviklet både infrastruktur og pedagogisk støtte til
undervisere som vil legge kurs og emner åpent på nett. Nettverket bidrar også med lederstøtte til
institutt og faggrupper som vil bruke digitale tjenester til å utvikle undervisnings- og læringsprosesser.
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5.2 Rektors anbefalte prioriteringer for å heve utdanningskvaliteten framover
NTNUs kvalitetsmelding et viktig verktøy i arbeidet med å videreutvikle studieporteføljen og
studieplaner, og det er viktig at kunnskapsgrunnlaget om kvaliteten i studiene som denne meldingen
bygger på brukes aktivt i utviklingsarbeidet. Kvalitetsmeldingsprosessen gir viktige innspill til NTNUs
virksomhetsstyring, herunder valg av hovedprioriteringer og virksomhetsmål.
Med utgangspunkt i fakultetenes og utvalgenes kvalitetsmeldinger, arbeidet med reakkreditering og en
generell vurdering av situasjonen på bachelor-, master-, ph.d. og videreutdanningene vurderer rektor at
NTNU framover må ha spesielt fokus på følgende områder for å styrke arbeidet med utdanningskvalitet:
oppgradering av læringsareal, herunder infrastruktur for studentaktiv læring og
tverrcampusundervisning, samt piloter på flerbruk/effektiv bruk av arealer og utvikling av
identitetsarealer
god framdrift i pågående prosjekter for å forenkle, effektivisere og digitalisere
støttesystemer knyttet til utdanningsvirksomheten
styrking av utdanningsfaglig kompetanse og utdanningsledelse
økt internasjonal studentmobilitet blant annet gjennom styrking av støtteapparat og
tjenester.

For å realisere NTNUs strategi «Kunnskap for en bedre verden (2018-2025) skal det utarbeides ulike
typer styringsdokumenter; politikker, utviklingsplaner og årsplaner. Utviklingsplanene skal inneholde
tydelige prioriteringer og koordinerte tiltak som støtter opp om utvikling av kjernevirksomhetene. Det
blir derfor viktig å se tiltakene i utviklingsplanene og behovene som rapporteres gjennom
kvalitetsmeldingene i sammenheng, slik at vi framover sikrer helhet i tiltakene som iverksettes for å
realisere strategien og utvikle kvalitet i utdanningene.

Vedlegg:
(1) Kravene i studietilsynsforskriften med kommentarer fra reakkrediteringsprosessen
(2) Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget ved NTNU 2018 (eget vedlegg i styresaken)
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Vedlegg 1 Kravene i studietilsynsforskriften med kommentarer fra
reakkrediteringsprosessen
I 2018 har alle fakultetene vurdert om deres gradsgivende studier på bachelor- og masternivå
imøtekommer studietilsynsforskriftens krav med vekt på §2-2 og §2-3. Prosessen ble diskutert i
prorektors porteføljemøter og dialogmøter i februar og mars 2018. Fakultetene fikk tilsendt tre tabeller
som hjelpemidler for å organisere dokumentasjon av reakkrediteringen. Forvaltningsutvalgene har også
tatt en rolle i reakkrediteringsarbeidet.
Fakultetene ble i fakultetets kvalitetsmelding bedt om å kort beskrive i tabells form hvorvidt kravene i
den enkelte bestemmelse i studietilsynsforskriftens §2-2 om krav til studietilbudet og §2-3 om krav til
fagmiljøet er oppnådd. Det ble ikke gitt føringer til prosessen for egenrapporten. Fakultetene ble bedt
om å i tabellen krysse av for hvilke studier som ikke oppfyller krav til hvilke bestemmelser i de to
paragrafene i studietilsynsforskriften. Det er rapportert inn en del studier der fakultetet ikke har
dokumentasjon til å gjøre en vurdering. Disse studiene er ikke tatt med videre i kapittelet. I 3.2 1 og
3.2.2 oppsummeres funn knyttet til hvert ledd i §2-2 og §2-3 i studietilsynsforskriften.
§2-2 Krav til studietilbudet
§2-2 (1) om læringsutbytte og studiets navn
Seks fakultet rapporterer om studier som ikke oppfyller krav om at læringsutbytte for studiet skal
beskrives i samsvar med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR), herunder gjennom kunnskap,
ferdigheter og generell kompetanse, og i henhold til nivåene 1 – 3 gitt i NKR for bachelor-, master- og
phd-studier. Utforming av studiets læringsutbytte har vært i fokus i 2018, og studiets profil vil komme
bedre til syne gjennom denne prosessen.
§2-2-(2) om studietilbudets faglige oppdatering og relevans
Fire fakultet rapporterer om utfordringer i forbindelse med at studiene skal ha relevans for profesjon og
for videre studier.
§2-2 (3) om studietilbudets arbeidsomfang
NTNU har strengere krav til studentenes arbeidsinnsats enn den nasjonale studietilsynsforskriften har.
NTNU krever at studiets samlede arbeidsomfang skal være 1600-1800 timer per år for heltidsstudier.
Studieåret er satt til 40 uker, dette tilsvarer 40 timer per uke i semesteret. En indikasjon på studentenes
opplevde arbeidsmengde vises også i Studiebarometeret. Det er få studier, med unntak av ved NVfakultetet og SU-fakultetet, som viser til resultat i Studiebarometeret. Ut over ved de to fakultetene, er
ett studium ved ØK-fakultetet satt til å ikke oppfylle kravet om samlet arbeidsomfang i studiet. IVfakultetet viser til at det vil foretas en grundig gjennomgang av tidsbruken ved det enkelte
studieprogram.
§2-2 (4) om studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur
Det er i alt seks fakultet som rapporterer om at totalt 30 studieprogram ikke oppfyller kravene i
studietilsynsforskriften om at studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset
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læringsutbytte for studietilbudet. Som hjelpemiddel fikk fakultetene her tilsendt en enkel tabell, hvor
studieprogrammets læringsutbytte settes i første kolonne (y-akse), de emnene som brukes i
studieprogrammet settes i øvre rad (x-akse) og studieprogramleder krysser av under hvert emne når
dette bidrar til oppnåelse av læringsutbytte på studienivå. Tabellen er et internt verktøy, men brukes
ved eksterne tilsyn. Det vises her til, som ved IV-fakultetet og SU-fakultetet, at studenter ikke har gode
nok arbeidsplasser og at studieprogrammet derfor ikke har infrastruktur som er tilpasset læringsutbytte
for studiet.
§2-2 (5) om undervisnings-, lærings- og vurderingsformer
Det er få avvik som er rapportert under denne bestemmelsen. Fakultetet skal her gjøre en vurdering av
om undervisnings-, lærings- og vurderingsformer er tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet. I tillegg
skal det vurderes om det er lagt til rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i læringsprosessen i
studietilbudet. Kun tre fakultet rapporterer om studieprogram som ikke når dette kravet, slik som ved
AD som finner at vurderingsformer må revideres for å sikre at alle studenter har oppnådd
læringsutbytte.
§2-2 (6) om kobling til forsknings- og utviklingsarbeid
Fire fakultet rapporterer inn at 15 studier ikke har dokumentert relevant kobling til forskning og / eller
kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid. Slik som ved IE vises det til fusjonen hvor
undervisningstunge fagmiljø knyttet til tre studieprogram ikke har satt av tidsressurser til FoU. Kravet i
studietilsynsforskriften kobles opp mot bestemmelsen i universitets- og høyskoleloven § 1-3 litra a om
forskningsbasert utdanning.
§2-2 (7) om studietilbudets ordninger for internasjonalisering
Bestemmelsen regulerer at studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset
studietilbudets nivå, omfang og egenart. Denne bestemmelsen står selvstendig fra paragrafens åttende
ledd om studentmobilitet, men blandes ofte sammen med den. Fire fakultet rapporterer om avvik ved
flere av sine studier, slik som ved MH-fakultetet.
§2-2 (8) om studentmobilitet
Bestemmelsen om studentmobilitet er en av de to dominerende vedrørende avvik fra krav i
studietilsynsforskriften. Ved fem fakultet og i til sammen over 40 studieprogram meldes det om at
ordninger for internasjonal studentutveksling som er faglig relevant mangler. Ved SU vises det til at
enkelte studier er deltidsstudier og det derfor ikke er praktisk å legge opp til utenlandsopphold.
§2-2 (9) om praksisavtaler
Denne bestemmelsen gjelder et mindretall av NTNUs studier. For studietilbud med praksis skal det
foreligge praksisavtale mellom institusjon og praksissted. Avtalene er videre presisert i merknader til
forskriften. Avvikene som kommer fra SU viser til at det inngås avtaler når studenten ber om praksis i
bedrift eller skole.
§2-3 Krav til fagmiljøet
I merknader til studietilsynsforskriften defineres fagmiljø:
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«Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet omfatter personer som direkte og regelmessig gir bidrag til utviklingen,
organiseringen og gjennomføringen av studietilbudet. Presiseringen er ment å inkludere 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.»

§2-3 (1) om fagmiljøets sammensetning, størrelse og kompetanse
Forskriftsteksten er tredelt: Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse som står i forhold til
antall studenter og studiets egenart. Fagmiljøet skal være kompetansemessig stabilt over tid. Fagmiljøet
skal ha en sammensetning som dekker de fag og emner som inngår i studietilbudet. Ved fem fakultet og
for 19 studieprogram oppnår ikke NTNU studietilsynsforskriftens krav. Kommentarer, slik som fra AD- og
IV-fakultetene, viser til utfordringer med dokumentasjon og om manglende robusthet i kjernefagene.
§2-3 (2) om fagmiljøets utdanningsfaglige kompetanse
Utdanningsfaglig kompetanse er UH-pedagogikk og didaktikk, og inkluderer kompetanse til å utbytte
digital teknologi for å fremme læring. Ved NTNU vil PEDUP og Høgskolepedagogikk regnes som relevant
kompetanse. PUFS vil også være gyldig, men for ansatte med PUFS vil det være behov for oppdatering
av det faglige innholdet. Kravet om at fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha utdanningsfaglig
kompetanse gir flest avvik for studieprogram blant de som er rapportert inn. Fem av åtte fakultet viser
til dette avviket.
§2-3 (3) om faglig ledelse
To fakultet viser til utfordringer knyttet til kravet om faglig ledelse i til sammen 12 studieprogram.
Kravet gjelder at studietilbudet skal ha tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for kvalitetssikring og
kvalitetsutvikling av studiet.
§2-3 (4) om særskilte krav til fagmiljøets formelle kompetanse
Denne bestemmelsen er tredelt, men fakultetene ble bedt om å rapportere på bestemmelsen som
helhet. Det har vært utfordrende. Minst 50% av årsverkene tilknyttet studietilbudet skal utgjøres av
ansatte i hovedstilling ved NTNU; dvs. at den ansatte er ansatt i minst 50% stilling ved NTNU. Videre er
kravet i forskriften at av disse med hovedstilling skal det være ansatte i førstestillingskompetanse i de
sentrale delene av studietilbudet; med første stillingskompetanse menes stillingskategoriene
førstelektor, førsteamanuensis, postdoktor, dosent og professor. Det andre regulerte forholdet er ikke
kvantifisert i forskriften. Det tredje forholdet regulerer minstekravet for andel med
førstestillingskompetanse i studietilbud på henholdsvis bachelorgradsnivå (20%
førstestillingskompetanse), mastergradsnivå (50% førstestillingskompetanse hvorav minst 10%
professor-/dosentkompetanse) og doktorgradsnivå (alle med førstestillingskompetanse hvorav minst
50% professor-/dosentkompetanse). Ved fem fakultet rapporteres det om utfordringer ved å oppnå
kravene i forskriften. MH-fakultetet rapporterer om at ved flere videreutdanninger mangler fagmiljøet
førstekompetanse; videreutdanninger ved NTNU ligger gjerne på nivå 2, altså medfører det de samme
krav som for mastergradsnivået.
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§2-3 (5) om fagmiljøets forsknings- og utviklingsarbeid
Fem fakultet rapporterer at for 19 studieprogram er det utfordringer å imøtekomme kravet om at
fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning og/ eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig
utviklingsarbeid, samt vise til dokumenterte resultat med en kvalitet og omfang som er tilfredsstillende
for studietilbudets nivå og innhold. I enkelte studieprogram, slik som ved IE-fakultetet og NV-fakultetet,
har det historisk vært fokusert mer på undervisning i bachelorstudier enn på fagmiljøets forskning.
§2-3 (6) om fagmiljøets eksterne faglige deltagelse
Studietilsynsforskriftens krav om at fagmiljøet skal delta i nasjonale og internasjonale samarbeid og
nettverk av relevans for studietilbudet fremstår som en mindre utfordring ved NTNU. Kun tre fakultet
rapporterer om avvik ved denne bestemmelsen. Slik som ved IV-fakultetet innebærer dette i stor grad
manglende dokumentasjon, ikke påvist manglende nettverk.
§2-3 (7) om fagmiljøets kompetanse og erfaring fra praksisfeltet
Denne bestemmelsen gjelder kun de studietilbud hvor det er obligatorisk praksis; fagmiljøet skal ha
relevant og oppdatert kunnskap fra praksisfeltet, og NTNU må sikre at praksisveilederne i bedrift /
foretak har relevant kompetanse og erfaring fra praksisfeltet. To fakultet viser til at ytterligere arbeid må
gjøres ved kun tre studieprogram med dokumentasjon av kompetanse og erfaring fra praksisfeltet og at
dette er hensyn som tas ved nyansettelser.
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Tabell 1: Indikasjon over rapportering av avvik fra studietilsynsforskriften.
Y-aksen beskriver antall studieprogram og de grønne kolonnene indikerer det totale antallet
studieprogram som er rapport med avvik fra studietilsynsforskriftens krav. Det skal gjøres tydelig her at
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fakultetene har selv håndtert utøvelsen av skjønnet i hvordan studietilsynsforskriftens krav tolkes og
hvordan studieprogram vurderes opp mot tolkningen. Antallet studier med avvik under § 2-2 (9) om
praksisavtaler påvirkes også av at HF-fakultetet rapporterer også for studier der det er ekskursjoner og
liknende.

Vedlegg 2 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget ved NTNU 2018
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1. Formål
Formålet med planen
En utviklingsplan med tilhørende virkemidler og tiltak er laget for å realisere et eller flere
utviklingsmål i strategien gjennom forsterket innsats i en avgrenset, tidfestet periode.
Utviklingsplanen for læringsstøtte skal ifølge styresak S-sak 28/2018 bidra til et løft i systemene som
støtter undervisere og studenter. Videre skal planen svare ut et behov for systematisering av
arbeidet og sikre god rolle- og ansvarsfordeling mellom leverandører av ulike støttetjenester. Planen
skal også inkludere tiltak rettet inn mot NTNUs arbeid med læringsmiljø, dvs. de ulike kontekstene
hvor læring skjer og som påvirker studenters læringsutbytte.
Utviklingsplanene har en 3-års horisont og det legges opp til en årlig rullering/oppdatering slik at nye
tiltak og områder innenfor læringsstøtte kan tas inn og detaljeres i senere versjoner av planen.
Utviklingsplaner på ulike områder skal utfylle hverandre og må derfor ses i sammenheng. Denne
utviklingsplanen vil derfor ha tilgrensende tiltak som naturlig hører til i andre utviklingsplaner og den
kommende strategiske satsingen på utvikling av læringsareal.
Alle utviklingsplaner skal knyttes til utviklingsmål i strategien «Kunnskap for en bedre verden». Når
tiltak er valgt ut i utviklingsplanen for læringsstøtte er det også tatt hensyn til øvrige krav og føringer
som NTNU står overfor, for eksempel i tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet og gjennom
endringer i lover og forskrifter. Videre er det sett på NTNUs politikker og prioriteringer i NTNUs
kvalitetsmelding og LMUs årsrapport.
Planen beskriver hovedtema og resultatmål som enheter og nivå ved NTNU skal prioritere og
samarbeide om i de nærmeste årene. Det er et mål at fellestiltakene i planen skal være konkrete og
at de skal samspille med lokale tiltak. Utviklingsplanen skal tydeliggjøre NTNUs prioriteringer.
Aktuelle utviklingsmål i strategien
NTNU har 36 utviklingsmål i strategien «Kunnskap for en bedre verden». Tiltakene som er skissert i
denne versjonen av utviklingsplanen for læringsstøtte vil spesielt bidra i arbeidet med å nå følgende
mål:
NTNU skal…
2. prioritere innovative og utforskende læringsprosesser med høy internasjonal kvalitet, bygget
på forskningsbasert kunnskap om læring
24. stimulere til delingskultur og til at ressurser og kompetanse brukes på tvers av enheter
29. integrere helsefremmende arbeid i den daglige driften
30. bidra til gode læringsrammer gjennom velferdstilbud og frivillige aktiviteter på
studiestedene
32. etablere arbeidsplasser og læringsarenaer baserte på forskning og erfaringer
36. iverksette digitaliseringstiltak og forbedringer som støtter opp under helhetlige,
standardiserte rutiner og arbeidsprosesser

2. Forventede effekter, nytte og gevinster
I denne planen fokuseres det på tre hovedtema:
Utdanningsfaglig kompetanse
Resultatmål:
- Helhetlige læringsstøttetjenester
- Utvikling av utdanningsfaglig kompetanse
Tiltakene som er foreslått skal resultere i et forskningsbasert opplæringstilbud om utdanningsfaglig
kompetanse som er tilgjengelig for hele NTNU. Samlet sett skal tiltakene gi NTNU undervisere med
utdanningsfaglig kompetanse som kan utnytte et helhetlig og oversiktlig system for læringsstøtte.
Dette vil gi en bedre fasilitering av studentenes læring og dermed bedre kvalitet i utdanningen vi
tilbyr.
Utvikling av lærings-, undervisnings- og vurderingsformer
Resultatmål:
- Videreutvikle bruk av ulike vurderingsformer
- Felles infrastruktur for lagring og tilgang til digitale undervisnings- og læringsressurser
- Universell utforming av digitale læringsressurser
Vurderingsformer skal fremme læring og være relevante for læringsutbytte. Tiltakene som er
foreslått skal bidra til at det tas i bruk et bredere spekter av vurderingsformer ved NTNU. Omfanget
av digitale læringsressurser øker og det må tilrettelegges og innføres en felles infrastruktur for
lagring, gjenfinning og deling av slike ressurser. Digitale læringsressurser skal være universelt
utformet.
Psykososialt læringsmiljø 1
Resultatmål:
- Systematisk mottak av nye studenter
- Helhetlig oppfølging av studentene gjennom hele studieløpet
NTNUs studietilbud skal ha et helhetsperspektiv på læringsmiljø og studentens faglige utvikling.
Studietilbud og infrastruktur skal legge til rette for god faglig og sosial samhandling mellom
studenter og ansatte. Med bakgrunn i resultater fra SHoT-undersøkelse (Studentenes helse- og
trivselsundersøkelse) og Studiebarometeret, har Læringsmiljøutvalget utpekt psykososialt
læringsmiljø som fokusområde. Tiltakene som er foreslått i denne utviklingsplanen er rettet inn mot
å gi studentene både en god start og god oppfølging gjennom studieløpet.

I fakultetenes kvalitetsmeldinger trekkes læringsareal, inkludert identitetsareal, fram som en vesentlig faktor
for utvikling av et godt psykososialt læringsmiljø. Det er besluttet at dette skal håndteres i en egen
utviklingsplan og ikke være en del av utviklingsplanen for læringsstøtte.
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3. Hovedtema
3.1 Utdanningsfaglig kompetanse
3.1.1 Helhetlige læringsstøttetjenester
Utviklingsplanen for læringsstøtte skal svare ut et behov for systematisering og sikre god rolle- og
ansvarsfordeling mellom leverandører av ulike støttetjenester. Alle tjenester som øker
undervisningskvaliteten omtales gjerne som læringsstøttetjenester, selv om tjenestene i hovedsak er
rettet inn mot enheter og ansatte med ansvar for undervisning og direkte mot undervisere.
Det er mange aktører og stor bredde i læringsstøttetjenestene både sentralt og lokalt – de omfatter
både vitenskapelig og administrativt ansatte, og tjenester knyttet til alt fra tilrettelegging for
kompetanseheving, støtte til søknadsutvikling og til direkte støtte i en undervisningssituasjon. NTNU
må etablere en helhetlig tenkning og rundt læringsstøttetjenester som kan legges til grunn for videre
utvikling av tjenestene.
Med en helhetlig læringsstøttetjeneste vil ressurser og kompetanse utnyttes best mulig, og det er et
mål at det skal være lett for brukerne å få relevant støtte fra riktig tjeneste. «Ett NTNU i tre byer» er
et mål i den nye politikken for kvalitet i og utvikling av studieporteføljen. Dette utfordrer oss på
hvordan tjenester skal organiseres slik at alle får tilgang til likeverdig støtte, og krever at vi avklarer
ansvar, omfang og kvalitet på støtten som skal tilbys.

Tiltak
•

Utrede helhetlig læringsstøtte
Det lages en oversikt over aktuelle enheter og ressurser, samt et forslag til en modell for
hvordan ansvar og oppgaver kan fordeles slik at vi sikrer god utnyttelse av kompetanse og
ressurser.

•

Implementere modell for helhetlig læringsstøtte
Når en modell for læringsstøtte ved NTNU er besluttet, skal den implementeres og
kommuniseres slik brukerne finner fram og får riktig støtte til enkeltoppgaver og gjennom
større utviklingsprosesser.

3.1.2 Utvikling av utdanningsfaglig kompetanse
Et av NTNUs strategiske utviklingsmål er å prioritere innovative og utforskende læringsprosesser
med høy internasjonal kvalitet, bygget på forskningsbasert kunnskap om læring. Dette krever
utdanningsfaglig kompetanse hos ansatte med undervisningsoppgaver i alle fagmiljø ved NTNU.
Kravene til utdanningsfaglig basiskompetanse i høyere utdanning har økt de siste årene, og med
endringene i forskrift 2 om ansettelse og opprykk undervisnings- og forskerstillinger som inntrer 1.
september 2019 skjerpes kravene ytterligere.
For opprykk til professor eller status som merittert underviser kreves dokumentert kompetanse ut
over basiskompetanse. I kvalitetsmeldingene til rektor etterspør fakultetene slike opplæringstilbud.
Med dette som bakgrunn er behovet for utviklingstilbud, både for basis utdanningsfaglig
kompetanse og videre utvikling, stort.
Seksjon for universitetspedagogikk (Uniped) har fått ansvar for utvikling av et nytt tilbud som skal
piloteres og evalueres fra 2018 til 2021. Arbeidsgruppen som er nedsatt for piloten ledes av Uniped
og inkluderer representanter fra pilotfakultetene NV, AD og SU, samt representanter fra
Læringssenteret, Senter for pedagogikk, læring og undervisning (PLUS) ved MH fakultetet og NTNU
Drive. Tilbudet gjennomføres første gang med oppstart våren 2019 (65 ansatte) og skal fra høsten
2019 være tilgjengelig for alle ansatte ved NTNU.
Tilbudet er forskningsbasert og skal bidra til at deltakerne behersker grunnleggende ferdigheter
innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning. Dette omfatter både
veiledning, læring og vurdering.
Opplegget er modulbasert med en
introduksjonsmodul, tverrfaglig kollegaveiledning,
et prosjekt knyttet til egen undervisning og flere
valgbare moduler a 20 timer. Til sammen utgjør
tilbudet et arbeidsomfang på 200 timer for
deltakerne.
Introduksjonsmodulen undervises primært av
ansatte ved Uniped, mens de valgbare modulene
skal tilbys fra Uniped, støtteenheter og fakulteter.
For at tilbudet skal oppleves relevant, er det viktig
at fakultetene bidrar med moduler som er
aktuelle for ansatte innen ulike utdanningsområder. Til kollegaveiledning er det behov for at
fakultetene identifiserer et antall ressurspersoner
som kan fasilitere kollegaveiledningsgrupper.
Modulbasert betyr også at ansatte kan ta moduler etter at de har oppfylt kravene for
utdanningsfaglig basiskompetanse og kontinuerlig utvikle denne kompetansen. Dette ivaretar
behovet for økt kompetansetilbud som følger med de nye retningslinjene og vil bidra til mer
kontinuerlig utvikling og forbedring av utdanning ved NTNU. Med dette vil det finnes tilbud som kan
brukes på veien mot opprykk til professor eller merittering.
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Kravet om at den utdanningsfaglige kompetansen skal dokumenteres peker mot at ansatte må
fremlegge en pedagogisk portefølje ved søknad om ansettelse og opprykk. Uniped vil tilby en egen
modul i utvikling av pedagogisk mappe.
Med både økt krav til omfang av basiskompetanse og økt oppmerksomhet rundt utvikling av
utdanningsfaglig kompetanse generelt, opplever Uniped økt etterspørsel også fra ansatte som ikke
er pålagt å gjennomføre basistilbudet. Det blir viktig å tilpasse kapasiteten på tilbudet for
utdanningsfaglig kompetanseutvikling etter etterspørselen.
Mange studenter er også involvert i undervisningen som studentassistenter eller læringsassistenter.
Disse har stor betydning for utdanningskvaliteten, og må derfor også ha noe utdanningsfaglig
kompetanse. I dag har studenter med undervisningsoppgaver et utdanningsfaglig opplæringstilbud,
LAOS. Over 900 studenter gjennomførte i 2018 slik opplæring. Det vurderes om omfang og kapasitet
på dette tilbudet må øke i tiden fremover.

Tiltak
•

Pilot på program for utdanningsfaglig basiskompetanse
Uniped har ansvar for dette tiltaket sammen med en arbeidsgruppe for piloten. Første kull
starter våren 2019 og avslutter våren 2021 parallelt med at programmet begynner overgangen
til ordinær drift.

•

Utvikle et første sett av relevante valgbare moduler i utviklingsprogrammet
Moduler utvikles av Uniped, støtteenheter og fakulteter, og skal være på plass senest når
programmet er i ordinær drift.

•

Utdanne kollegaveilederkorps ute på fakultetene
Tiltaket utføres i et samarbeid mellom Uniped og fagmiljøene og gjennomføres høsten 2019 og
våren 2020.

•

Implementere pedagogisk mappe som dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
Implementering gjøres av Uniped og fakultetene og ferdigstilles til programmet er i ordinær
drift.

•

Tilbud om utdanningsfaglig veiledning
Uniped, støtteenheter og fakulteter skal tilby utdanningsfaglig veiledning til ansatte, fagmiljø
og ledelse.

3.2 Utvikling av lærings-, undervisnings- og vurderingsformer
3.2.1 Videreutvikle bruk av ulike vurderingsformer
Vurderingsformer skal fremme læring og være relevante for læringsutbytte. Som et ledd i arbeidet
med det strategiske utviklingsmålet om innovative og utforskende læringsprosesser, har NTNU
gjennom flere satsinger lagt til rette for økt bruk av varierte og studentaktive lærings- og
undervisningsformer. Dette gir et godt grunnlag for å ta i bruk et bredere spekter av
vurderingsformer enn vi gjør i dag. I kvalitetsmeldingene rapporterer fakultetene om behov for å
jobbe med samstemt undervisning (constructive alignment) og nevner særlig behovet for mer
variasjon i vurdering. For at dette skal gi økt utdanningskvalitet og være relevant for studentenes
læring, må det være et tydelig samsvar mellom læringsutbyttebeskrivelsen, læringsformene og
vurderingsformene.
Studiebarometeret viser at studentene ikke er fornøyd med omfanget av veiledning og
tilbakemelding. Økt bruk av formativ vurdering antas å bidra til at studentene lykkes med å nå
læringsutbyttet, og vil bidra til å gi studentene tettere oppfølging underveis og styrke deres
opplevelse av gode og relevante tilbakemeldinger. Studentsamarbeid i læring og vurdering er også et
moment som både svarer til framtidig kompetansekrav og vurdering for læring som kollektiv
prosess.
For at ulike vurderingsformer skal tas i bruk i større grad, må det i tillegg til kompetanseutvikling og
lederstøtte finnes administrativ støtte, samt fysisk og digital tilrettelegging. Valg av vurderingsform
omfattes av det nye tilbudet om utdanningsfaglig basiskompetanse. NTNU Drive lager en MOOC om
formative og summative vurderingsformer. Disse tilbudene kan brukes av enkeltundervisere eller
hele fagmiljø som vil utvikle kompetanse og praksis på vurdering. Når det gjelder fysisk
tilrettelegging er det etablert faste lokaler for vurdering i Trondheim, og det jobbes med tilsvarende i
Gjøvik og Ålesund 3. Digital tilrettelegging handler i hovedsak om forbedret funksjonalitet i verktøy
(Inspera og Blackboard).
Tiltak

3

•

Utvikle ressurser med forutsetninger og veiledninger
Det lages ressurser med veiledninger for gjennomføring av ulike former for formativ og
summativ vurdering, samt forutsetninger for at vurderingene skal være gyldige i forhold til
lover og regelverk. Dette gjøres av en arbeidsgruppe med representanter fra fakultet, Uniped,
en jurist, NTNU Drive, læringssenteret m.fl.

•

Forbedret funksjonalitet i verktøy
Det jobbes videre med å forbedre funksjonalitet i verktøy som brukes til ulike former for
(digital) vurdering inkl. innlevering av prosjektoppgaver.

•

Tilrettelegging for kompetanseheving og erfaringsdeling
Fakultet/institutt skaper rom for at vitenskapelig og administrativt personale kan utvikle

Dette tiltaket beskrives i kommende plan for satsing på læringsareal.

kompetanse på ulike vurderingsformer og legge til rette for erfaringsdeling. Læringssenteret
samler gode praksiser for erfaringsdeling, for videre utvikling på tvers i organisasjonen.

3.2.2 Felles infrastruktur for lagring og tilgang til digitale undervisnings- og læringsressurser
I NTNUs strategi er det et utviklingsmål knyttet til å stimulere til delingskultur og til at ressurser og
kompetanse brukes på tvers av enheter. Videre er det i digitaliseringsstrategien for universitets- og
høyskolesektoren 2017-2021 et eget tiltak om å «Utrede løsninger for tilgang til læringsressurser på
tvers av utdanningsinstitusjoner». Det er ønskelig å ha åpen tilgang til offentlig finansierte
læringsressurser på samme måte som det er åpen tilgang til offentlig finansierte forskningsdata. Det
produseres digitale læringsressurser og det er også noe lagring i felles systemer, men vi har ikke en
strategisk tilnærming for å ta i bruk en hensiktsmessig tjeneste for dette.
Digitalisering gjør det mulig å dele, gjenfinne og gjenbruke læringsressurser. NTNU må ta sitt ansvar
ved å tilby et LOR (Learning object repository) der både forelesere og studenter har en felles kilde for
å finne læringsressurser – på tvers av e-læringssystem, institusjon, emne og nivå, og bygd på
etablerte standarder som gjør det mulig å utveksle læringsressurser i hele sektoren. NTNU har
tilgang til tjenesten Digitale Læringsressurser (DLR) fra Unit, men den er ikke rullet ut i stor skala.
DLR kan både integreres i produksjonssystem og i Blackboard, og brukes som en frittstående webløsning.
DLR gir støtte for å angi hvem man deler med (f. eks. ingen, NTNU, alle) og på hvilke vilkår.
Underviser er opphavsmann til materialet han eller hun selv har laget og bestemmer om andre skal
få bruke det. Materiale fra andre må klareres, dvs. at det innhentes brukstillatelse fra
rettighetshaveren.
I Units utkast til handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning er løsning for økt
produksjon og deling av digitale læringsressurser en prioritert leveranse i 2020. NTNU kan også sikte
seg inn mot neste år for innføring av DLR. Før DLR tas i fullskala bruk, må det foreligge tilbud om
nødvendig opplæring. Det må utvikles opplæringstilbud som både kan tilbys gjennom Læringsportalen og lokalt, og det må foreligge rutinebeskrivelser og arbeidsflyter som viser til beste praksis.
Prosessen fram mot ferdig innføring av DLR består av tre faser: I pilotfase testes lagring, integrasjon,
metadataformat, lisenser, grensesnitt, søkbarhet mm og behov for opplæring og veiledning avklares
nærmere. Utrulling koordineres av NTNU Universitetsbiblioteket i samarbeid med fakultetene,
Læringssenteret og NTNU IT. Forvaltning har fokus på brukerstøtte, rask oppklaring av feilsituasjoner
og etablering av arenaer på tvers der undervisere har mulighet til finne samarbeids- og
samtalepartnere.

Tiltak
•

Utvikling av opplæringsmateriell og veiledere
Det utvikles opplæringsmateriell og veiledere som gir faglærer nødvendig kjennskap til aktuelle
lover, policyer og gjeldende retningslinjer for å kunne bruke tjenesten DLR.

•

Utrulling av DLR
Pilotering, utrulling og overgang til forvaltning av DLR koordineres av NTNU UB i samarbeid med
fakultetene, Læringssenteret og NTNU IT.

3.2.3 Universell utforming av digitale læringsressurser
Universell utforming av digitale læringsressurser handler om å gjøre fagstoff, pensum og
læringsressurser tilgjengelig for alle studenter, uavhengig av funksjonsevne eller foretrukken
plattform. NTNU er lovpålagt å oppfylle nasjonale og europeiske krav til universell utforming.
Kravene omfatter digitale læremidler og utforming av tjenester som brukes i undervisning. Alle nye
nettløsninger rettet mot studentene skal være universelt utformet fra 1. januar 2019, mens
eksisterende nettløsninger skal være universelt utformet fra 1. januar 2021.
Å sørge for at utformingen av læringsressursene er i tråd med lovverket, er en omfattende oppgave.
Ansvaret ligger til linjen, og det vil stille krav til hver enkelt underviser. Generell støtte til universell
utforming og undervisningspraksis forvaltes lokalt, og Læringssenteret bistår med verktøystøtte.
Universell utforming er et stort fagområde, og per i dag er det lite støtte tilgjengelig for undervisere
som ønsker hjelp til universell utforming av læringsressurser. Det er behov for å øke bevisstheten
rundt krav og gevinster ved universell utforming av læringsressurser, for opplæringstilbud og
veiledninger, og det må implementeres gode systemer som støtter undervisere i dette arbeidet.
Universell utforming er inkludert i introduksjonsmodulen av den nye utdanningsfaglig
basiskompetanse og Uniped utvikler en frittstående modul (20 timer) som fokuserer på universell
utforming og vil være tilgjengelig for alle ansatte høsten 2019.
Majoriteten av læringsressurser som produseres på NTNU publiseres i læringsplattformen
Blackboard. NTNU har anskaffet verktøyet Blackboard Ally som gir undervisere løpende
tilbakemeldinger på hvorvidt læringsressursen er universelt utformet, samt et grensesnitt for å
forbedre ressursen om nødvendig. Verktøyet lar også NTNU følge opp hvor stor andel av alle
læringsressurser som er universelt utformet. Ally gir studenter anledning til å konvertere
læringsressurser til alternative format for bedre tilrettelegging på individnivå.
Det foreslås å gjennomføre 2-3 timers seminarer om universell utforming av digitale
læringsressurser på institutt eller fakultet, på bestilling av dekan/instituttleder (alt etter
behov). Seminarene spres noe ut i tid. Det gir mindre tidspress, bedre bruk av ressursene og det blir
lettere å følge opp og støtte fagmiljøene underveis. Seminarene vil bidra til bevisstgjøring rundt
tematikken universell utforming og vil bygge på veiledere og opplæringsmateriell. I tillegg vil
seminarene inneholde informasjon og kort innføring i hvordan Ally kan hjelpe undervisere å lage
universelt utformede læringsressurser.

Tiltak
•

Veiledere og opplæringsmateriell
Det utvikles veiledere og opplæringsmateriell for universell utforming av digitale
læringsressurser. Materialet utarbeides i et samarbeid mellom Uniped, Læringssenteret m.fl.

•

Seminarer om universell utforming
Fakultetene er ansvarlig for universell utforming av læringsressursene. I dialog med
Læringssenteret utarbeides det i løpet av våren 2019 en plan som gjør det mulig for alle
undervisere å delta på et seminar om universell utforming innen utgangen av 2020.

3.3. Psykososialt læringsmiljø
Funn fra både SHoT og Studiebarometeret dokumenterer behovet for å legge til rette for utvikling av
et godt faglig og sosialt miljø for studentene. Oppmerksomhet rundt tiltak for
førstesemestersstudenten og på systematisk oppfølging av studentene gjennom hele studieløpet,
har derfor høy prioritet i NTNU. Vi har egne utviklingsmål i strategien knyttet til at vi skal bidra til
gode læringsrammer og vi skal integrere helsefremmende arbeid i den daglige driften.

3.3.1 Systematisk mottak av nye studenter
Stortingsmelding 16 (2016/2017), Kultur for kvalitet i høyere utdanning, vektlegger betydningen av
et godt og inkluderende mottak av nye studenter. Kunnskapsdepartementet skriver i NTNUs
tildelingsbrev for 2019 at universitetene og de statlige høyskolene forventes å starte
mentorordninger allerede i 2019. Studier av frafall og gjennomføring viser at oppstartsprosessen er
avgjørende for i hvor stor grad studentene ønsker å bli værende og gjennomfører sine studier. Det er
behov for å utrede hvordan NTNU kan styrke mottaket av nye studenter, og en vurdering av ulike
mentorordninger er en viktig del av dette.
Det finnes en rekke gode mottakstiltak som bør videreføres. Ulike studentforeninger og –
organisasjoner står for gjennomføringen av mange av tiltakene. Tilbud fra disse er viktige, men bør
være komplementære til tilbud fra fagmiljøene. NTNU må ta et tydelig ansvar for mottaket, og sikre
at det får en form og rammer som gjør at alle studenter føler seg trygge og godt ivaretatt. Målet er å
få et mottak som er mer systematisk og helhetlig enn det vi har i dag.
En arbeidsgruppe er allerede etablert, med mandat å utrede ulike tilnærminger til et mer
systematisk mottak i NTNU gjennom hele det første studieåret, samt utrede ulike mentorordninger.
Gruppen har tatt utgangspunkt i gode eksempler fra sektoren samt innspill fra studenter og fagmiljø.
Arbeidsgruppa legger våren 2019 fram anbefalinger og forslag til en felles minstestandard for mottak
av førsteårsstudenter gjennom det første studieåret, med tilhørende rolle- og ansvarsfordeling.

Tiltak
•

Piloter på mentorordninger
Mentorordninger som allerede er utprøvd kartlegges og det etableres et utvalg nye piloter.
Disse evalueres før NTNU tar stilling til videre utrulling. Ansvar for gjennomføring av
mentorordningene ligger hos fakultetene.

•

Etablere et helhetlig og systematisk mottak av nye studenter ved NTNU
Tiltak foreslått av arbeidsgruppa implementeres i forbindelse med mottak av nye studenter
høsten 2020. Felles minstestandard vurderes i denne sammenhengen. Både fakultet, institutt,
studieprogram, NTNU fellesadministrasjon og Studentsamskipnaden (Sit) har en rolle i dette.
Avdeling for studenttjenester tar ansvar for evaluering av implementerte tiltak.

•

Idébank
Det utvikles og etableres en digital idébank til inspirasjon og støtte for fagmiljøene i deres
arbeid med beskrivelser av gode prosesser og tiltak knyttet til mottak av nye
studenter. Fagmiljøene spiller inn gode eksempler. Avdeling for studenttjenester har ansvar for
utvikling og etablering av idébanken.

3.3.2 Helhetlig oppfølging av studentene gjennom hele studieløpet
Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2018 (SHoT 2018) viser en økning i studentenes
rapporterte psykiske plager siden 2010-undersøkelsen. For å motvirke den negative utviklingen vil
Kunnskapsdepartementet at universiteter og høyskoler i samarbeid med studentsamskipnadene og
andre aktuelle aktører, setter inn tiltak for å bygge opp og opprettholde et inkluderende og trygt
studiemiljø. Faglig-sosiale tiltak gjennom studieløpet knyttes i stor grad til det fagmiljø og det
studieprogrammet studenten tilhører.
I oppfølging av studentenes helse, velferd og trivsel samarbeider NTNU med Sit og
studentfrivilligheten. I politikk for kvalitet i og utvikling av studieporteføljen NTNU, utpekes «Ett
NTNU og tre byer» som et eget kvalitetsområde. Samarbeidet mellom NTNU og Sit må sikre at
studentene tilbys likeverdige helse-, trivsels- og velferdstiltak. NTNU og Sit er opptatt av å
videreutvikle samarbeidet i alle de tre studiebyene.
NTNU skal ha et studieveiledningstilbud som bistår studentene inn i, gjennom og ut av studiene. Det
skal være tydelig for studenter og ansatte hvor, når og innenfor hvilke tema studentene kan få
studieveiledning. Studieveiledere må ha kompetanse, verktøy og trygghet i rollen slik at de kan møte
studenter med ulike behov. Eksisterende opplæringstilbud er godt, men det trengs tilbud med større
kapasitet.
Vi må se på hvordan NTNU forebygger og følger opp tilfeller hvor det oppstår personkonflikter,
trakassering og utilbørlig atferd mellom studenter i en studiesituasjon. Forebyggende tiltak kan med
fordel utvikles i fellesskap på NTNU. Som eksempel på slike tiltak kan nevnes krav til arrangementer
som NTNU støtter, informasjon om hva studentene gjør om de opplever noe uønsket,
kampanjemateriell mm. Når det gjelder oppfølging av slike saker, jobbes det allerede med å følge
opp Studentombudet og læringsmiljøutvalgets oppfordring av manglende retningslinjer for å følge
opp trakasseringssituasjoner som oppstår studentene imellom i en studiesituasjon.
Tiltak
•

Samarbeid NTNU og Sit
NTNU og Sit gjennomgår arbeidsform og behov for felles planlegging, evaluering og
møtearenaer.

•

Studieveilederkurs
Det utvikles et nytt tilbud for studieveiledere som kan oppskaleres.

•

Forebygge uønskede hendelser mellom studenter i en studiesituasjon
Ei arbeidsgruppe med representanter fra fagmiljø og administrasjon ved NTNU, fra Sit og
Sti legger fram konkrete tiltak knyttet til forebygging av uønskede hendelser mellom studenter i
en studiesituasjon.

4. Milepælsplan
Framdrift rapporteres i forbindelse med tertialrapportering. Arbeidet med tiltakene pågår i
periodene skravert i tabellen. Milepæler er nummerert og forklart i tabellen under.
HOVEDTEMA/Tiltak

H19

1. UTVIKLING AV UTDANNINGSFAGLIG KOMPETANSE
1.1. Helhetlige læringsstøttetjenester
Utrede helhetlig læringsstøtte
Implementere modell for helhetlig læringsstøtte
1.2. Utvikling av utdanningsfaglig kompetanse
Pilot på program for utd.faglig basiskompetanse
Utvikle et første sett av valgbare moduler
Utdanne kollegaveilederkorps
Implementere pedagogisk mappe
Tilbud om utdanningsfaglig veiledning

V20

H20

1

2

V21

H21

V22

H22

3

2. UTVIKLING AV LÆRINGS- UNDERVISNINGS- OG VURDERINGSFORMER
2.1. Videreutvikle bruk av ulike vurderingsformer
Utvikle ressurser forutsetninger og veiledninger
4
Forbedret funksjonalitet i verktøy
Tilrettelegging for kompetanseheving og erf.deling
5
2.2. Felles infrastruktur for lagring og tilgang til digitale undervisnings- og læringsressurser
Utvikling av opplæringsmateriell og veiledere
Utrulling av DLR
6
7
8
2.3. Universell utforming av digitale læringsressurser
Veiledere og opplæringsmateriell
Seminarer om universell utforming
3. PSYKOSOSIALT LÆRINGSMILJØ
3.1. Systematisk mottak av nye studenter
Piloter på mentorordninger
Etablere et helhetlig og systematisk mottak
Idebank
3.2. Helhetlig oppfølging av studentene gjennom hele studieløpet
Samarbeid NTNU og Sit
Studieveilederkurs
Forebygge uønskede hendelser mellom studenter
i en studiesituasjon
Milepæler:
1. Forslag om modell for læringsstøttetjenester
sendes ut på høring
2. Helhetlig modell for organisering av
læringsstøttetjenester vedtas
3. Full oppskalering, full utrulling av basistilbud
4. Nettside e.l. med veiledninger og forutsetninger
etablert
5. Opplæringstilbud tilgjengeliggjort
6. Start pilotering av DLR
7. Start innføring av DLR
8. Forvaltning av DLR

9
12
13
15

16

9
10

11

14

9. Evaluering av piloter
10. Tiltak knyttet til felles standard for mottak
av nye studenter iverksettes
11. Første runde med felles standard for
mottak av nye studenter evalueres
12. Idébank er etablert
13. Rapport om samarbeid
14. Pilot på nytt studieveilederkurs
15. Forslag til felles tiltak
16. Implementering av felles tiltak

5. Ressurser som kreves for å realisere utviklingsplanen
De fleste tiltakene i denne planen krever i all hovedsak at det settes av tilstrekkelig med
personressurser på nivå 1, 2 og 3. Framdrift fordrer også at det er mulig med noen grad av frikjøp.
For flere av tiltakene er kostnadsbildet usikkert og mer presise anslag vil komme når planen rulleres.
HOVEDTEMA/Tiltak
1. UTVIKLING AV UTDANNINGSFAGLIG KOMPETANSE
1.1. Helhetlige læringsstøttetjenester
Utrede helhetlig læringsstøtte
Implementere modell
1.2. Utvikling av utdanningsfaglig kompetanse
Pilot på program for utd. faglig
basiskompetanse
Utvikle et første sett av valgbare moduler
Utdanne kollegaveilederkorps
Implementere pedagogisk mappe
Tilbud om utdanningsfaglig veiledning

Ressursbehov

30 % frikjøp leder (vit.) og 50% adm. støtte i 2020
Vit. og komm, i sum 50 % stillingsressurs i 2021
Pilot er anslått til 2,2 mill kr i 2020, 1,8 mill i
2021. Fremtidig ressursbehov avklares ifm
pilotarbeidet.

2. UTVIKLING AV LÆRINGS- UNDERVISNINGS- OG VURDERINGSFORMER
2.1. Videreutvikle bruk av ulike vurderingsformer
Utvikle ressurser forutsetninger og veiledn.
50 % prosjektstilling hhv H20 og V21
Forbedret funksjonalitet i verktøy
(Ikke mulig å anslå)
Tilrettelegging for komp.heving og erf.deling
2.2. Felles infrastruktur for lagring og tilgang til digitale undervisnings- og læringsressurser
Utvikling av opplæringsmateriell og veiledere
30 % prosjektstilling ved NTNU UB 2020
Utrulling av DLR
30 % prosjektstilling ved NTNU UB 2020
2.3. Universell utforming av digitale læringsressurser
Veiledere og opplæringsmateriell
400 000 til produksjon av materiell. I tillegg
behov for frikjøp av fagressurs i 2020
Seminarer om universell utforming
Frikjøp av vit. og prosjektstilling på Læringssenteret, i sum 100 % stillingsressurs i 2020
3. PSYKOSOSIALT LÆRINGSMILJØ
3.1. Systematisk mottak av nye studenter
Piloter på mentorordninger
300 000 til gjennomføring og evaluering
Etablere et helheting og systematisk mottak
Idebank
150 000 til etablering av idebank
3.2. Helhetlig oppfølging av studentene gjennom hele studieløpet
Samarbeid NTNU og Sit – ett NTNU
Studieveilederkurs
300 000 til gjennomgang i 2020, kommer tilbake
til behov videre i rullering av plan
Forebygge uønskede hendelser mellom
150 000 til utvikling og implementering av tiltak.
studenter i en studiesituasjon

6. Risikovurdering
Risikovurdering dekker risikoidentifisering, risikoanalyse og risikoevaluering. For utviklingsplanen for
læringsstøtte vil dette handle om å finne hvilke risikofaktorer som kan påvirke gjennomføringen av
tiltakene slik de er planlagt, samt vurdere konsekvens og sannsynlighet for forsinkelser og endringer.
I verste fall kan leveranser utebli.
Tiltakene som er foreslått er forankret i NTNUs strategier, NTNUs årsplan og fakultetenes forslag til
felles prioriteringer i kvalitetsmeldingene. Enkelte av tiltakene er også knyttet til lov- og
forskriftskrav samt i føringer og forventninger fra Kunnskapsdepartementet.
Det skal gjennomføres en egen workshop hvor risikofaktorer knyttet til foreslåtte tiltak i denne
utviklingsplanen diskuteres mer i detalj. I denne workshopen må avhengigheter mellom flere av de
foreslåtte tiltakene diskuteres nærmere.
Som en forberedelse til denne workshopen har vi sett på risikovurderingen av NTNUs årsplan slik
den er beskrevet i NTNUs årsrapport 2018-2019. Risikovurderingen av årsplanen er rettet inn mot
vår evne til å gjennomføre det vi har planlagt og risikoer for forsinkelser eller endringer. En rekke
risikoforhold er listet opp. De som anses være mest relevante for denne utviklingsplanen er følgende
forhold:
Kapasitet og tilgjengelighet i ledelse og støtteapparat
Erfaringer fra 2017 og 2018 viser at tilstrekkelig kapasitet hos lederne og i støtteapparatet er en
vesentlig risikofaktor for gjennomføring av planene, og at begrenset kapasitet i ledelse og
administrativt støtteapparat kan være er en trussel mot arbeidsmiljø og gjennomføringsevne.
Samlet endringstrykk
Siden fusjonen trådte i kraft har organisasjonen gjennomgått betydelige endringer. Gjennom årets
planprosess har det kommet tydelige meldinger om at det er behov for konsolidering, og det er
avgjørende at endringene ferdigstilles og «får satt seg» før vi kan hente ut gevinster og gå videre
med ytterligere endringer. Samtidig er vi opptatt av å svare på utfordringene fra samfunnet rundt
oss og gripe muligheter som kan styrke virksomheten ytterligere. Dette er en krevende balansegang
og det er nødvendig å følge nøye med på det samlede endringstrykket for organisasjonen og sikre
god koordinering med tidligere igangsatte og pågående initiativ.
Stordriftsulemper
NTNU er en stor organisasjon. Dette gir muligheter for å utvikle spiss-kompetanse i støtteapparatet.
Samtidig krever oppgavene i stadig større grad helhetstenking og tverrfaglig oppmerksomhet på
brukernes behov. Vi erfarer i dag utfordringer med koordinering av det administrative
støtteapparatet på tvers av nivåer og internt i Fellesadministrasjonen. Flere tiltak er og blir iverksatt
for å sikre bedre koordinering, ressursutnyttelse og gjennomføringsevne, slik at organisasjonens
størrelse blir et fortrinn og ikke en ulempe.
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1. Formål
Utviklingsplan for fremtidens studietilbud og livslang læring skal sammen med Utviklingsplan for
læringsstøtte og Handlingsplan for internasjonalisering, bidra til å nå strategiens åtte utviklingsmål
knyttet til NTNUs hovedområde “fremtidens studietilbud og livslang læring” 1.
For denne planen er følgende utviklingsmål særskilt aktuell:
NTNU skal
• heve kvaliteten i studieporteføljen, blant annet gjennom samordning og konsentrasjon og ut
fra internasjonale trender i utdannings- og arbeidsmarkedet
• prioritere innovative og utforskende læringsprosesser med høy internasjonal kvalitet, bygget
på forskningsbasert kunnskap om læring
• utvikle etter- og videreutdanningstilbud i samspill med arbeidslivet
• innarbeide innovasjonskompetanse i utdanningen av våre kandidater
• utvikle tverrfaglige studietilbud og gi studentene innsikt i tverrfaglig samhandling gjennom
læringsaktiviteter som krysser fag- og profesjonsgrenser
• stimulere til delingskultur og til at ressurser og kompetanse brukes på tvers av enheter
• iverksette digitaliseringstiltak og forbedringer som støtter opp under helhetlige,
standardiserte rutiner og arbeidsprosesser
Tildelingsbrevet fra KD omhandler områder NTNU må ha spesielt fokus på de nærmeste årene:
• Et samfunn med god omstillingsevne krever at det legges til rette for økt innovasjon og
bedre samspill mellom akademia, næringslivet og offentlig sektor.
• Kompetansereformen Lære hele livet er regjeringens satsing på å møte utfordringene og UHsektoren er viktige som tilbydere av etter- og videreutdanning.
• KD utarbeider en stortingsmelding om samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv,
med vekt på praksis. Det er en forventning om å styrke studieprogrammenes
arbeidslivsrelevans.
• Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019 – 2028, med fokus på Teknologiløftet,
FoU for omstilling og fornyelse i næringslivet, og kvalitet i høyere utdanning.
• I 2017 lanserte regjeringen Lærerutdanningen 2025 – Nasjonal strategi for kvalitet og
samarbeid i lærerutdanningene, med forventning om god oppfølging og tett samarbeid med
praksisfeltet.
• I utviklingsavtalen med KD forplikter NTNU seg til «å heve kvaliteten i studieporteføljen
gjennom samordning og effektivisering».

2. Forventede effekter, nytte og gevinster
Utviklingsplanen med tilhørende virkemidler og tiltak er laget for å realisere et eller flere
utviklingsmål i NTNUs strategi gjennom forsterket innsats i en avgrenset, tidfestet periode. For
utdanningsområdet har det ved prioriteringer vært særskilt fokus på fakultetsoverbyggende tema,
sett i lys av intern faglig integrasjon, nasjonale føringer beskrevet i tildelingsbrev, samt
utviklingsavtalen. Politikk for kvalitet i og utvikling av studieporteføljen gir også retning innenfor de
valgte hovedtemaer.
Utviklingsplanens hovedtema forventes å gi økt fokus på systematisk kvalitetsarbeid, gjennom
arbeidsprosesser og utarbeidelse av institusjonelle dokumenter som sikrer studentens
1
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læringsutbytte på utvalgte områder (arbeidslivsrelevans og kvalitet i praksis). Den foreslåtte prosess
for revidering av kvalitetssystemet, forventes å bidra til å utvikle felles kvalitetskultur og derav
videreutvikle kvaliteten i utdanningene.
NTNU forventer å styrke og kvalitetssikre arbeidslivsrelevansen i alle sine studietilbud, ved å
utarbeide metodikk som ivaretar arbeidslivets behov til å påvirke og bidra i utvikling av studier. Som
følge av institusjonell prioritering av livslang læring, med fokus på fremtidens kompetansebehov og
økt samarbeid med arbeidslivet, forventer en å øke andelen etter- og videreutdanning.
En videreutvikling av studieporteføljen 2, med fokus på strategisk betydning og faglig bærekraft,
forventes å gjøre studieporteføljen mer robust og sikre at våre kandidater har kompetanse for
fremtidens arbeidsliv og et bærekraftig samfunn. Løsning av globale og samfunnsmessige
utfordringer krever evne til å samarbeide i tverrfaglige team om komplekse problemstillinger. I
denne planperioden er følgende fagområder prioritert: Fremtidens teknologistudier, RETHOSstudier, Lærerutdanninger og Fremtidens HumSam-studier. Disse prosjektene skal ses i sammenheng
og tydeliggjøre tverrfaglige synergier innen studieområdene.
Arbeidet forventes å styrke NTNUs konkurransekraft og innovasjonsevne, å møte store
samfunnsutfordringer på en systematisk måte, å videreutvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet
som grunnlag for å styrke utdanningskvaliteten.

3. Hovedtema
3.1 Kvalitetskultur
Mål
Å videreutvikle og å sikre høy kvalitet i utdanningene ved NTNU
Bakgrunn
Kvalitetskultur skapes ved at og hvordan den enkelte ansatte selv deltar på å utvikle rammene for
sitt virke. Deltagelse, medbestemmelse, eierskap, og bemyndiggjøring er nødvendig for å utvikle
kvalitetskultur ved NTNU og derved drive kvalitetssikring av utdanningene. Utvikling av
kvalitetskultur ved NTNU avhenger derfor av at alle saksparter (stakeholders) kan, og får, delta.
Politikk for kvalitet i og utvikling av studieporteføljen er det operative verktøyet for kvalitetssikring
av utvikling av studietilbudene ved NTNU. Et av politikkens formål er å fremme kvalitetskultur på
områder som er vesentlig for studentens læringsutbytte. Dette innebærer at det må gjøres en
helhetlig gjennomgang av kvalitetssystemets prosedyrer for evt. revideringer i tråd med politikken.
Revideringen av kvalitetssystemet gjøres primært ved å innhente informasjon om lokale strukturer
og lokale behov, samt involvering av stakeholders i utdanningen. NTNU er ett universitet i tre byer,
kvalitetskultur er et nettverk av fagtradisjoner innenfor fagfeltene og innenfor den enkelte studieby.
Nedenfra-og-opp-prosesser er grunnleggende for utvikling av kvalitetskultur, og må derfor ligge til
grunn for all kvalitetssikring av utdanningene. Dette er en kontinuerlig prosess, hvor lokal kunnskap
må brukes for å utvikle kvalitetssystemet gjennom tilbakemeldinger og medførende justeringer av
systemet. Sløyfene (innspill-tiltak-endring-tilbakemelding) må være operative og basert på ansvar for
direkte inngripen om nødvendig.

2
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God utdanningsledelse er avgjørende for å skape god kvalitet i høyere utdanning. NTNU ønsker en
utdanningsledelse som er tydelig utviklingsorientert og mindre driftspreget. Utdanningsledelsen skal
tilrettelegge for gode interne prosesser med involvering av ansatte og studenter. For å utøve
utdanningsledelse kreves tydelig rollebeskrivelse og klare ansvarslinjer for alle aktørene som er
involvert i studentens læringsbane, samt tydelig myndighetsområde og tilstrekkelige ressurser for
studieprogramleder. Studieprogramlederen er den primære endringsagenten i kvalitetssystemet, og
hen står i en særstilling for å skape gode prosesser for å analysere og anvende resultater fra
studentevalueringer og andre relevante kilder for å videreutvikle studieprogram med høy kvalitet.
Tiltak
Tiltak 1: NTNU skal videreutvikle god utdanningsledelse for alle sentrale roller, gjennom å
tydeliggjøre rollebeskrivelser, tilby opplæring og etablere fora for gjensidig erfaringsutveksling.
Tiltak 2: NTNU skal følge opp Politikk for kvalitet i og utvikling av studieporteføljen, gjennom å
videreutvikle berørte prosesser i kvalitetssystemet. Inn- og utfasing av prosesser må også vurderes i
dette arbeidet.
Tiltak 3: NTNU skal revidere Kvalitetssystem for utdanning. Revisjonsarbeidet skal gjennomføres ved
at alle saksparter deltar i hele prosessen.

3.2 Arbeidslivsrelevans
Mål
NTNU skal styrke og kvalitetssikre arbeidslivsrelevansen i alle sine studietilbud
Bakgrunn
KD starter i 2019 arbeidet med en stortingsmelding om studier og arbeidslivsrelevans. Den skal se
nærmere på flere samarbeidsområder. I tillegg til praksis kan det være samarbeid om utvikling av
studieprogram, om bachelor- og masteroppgaver, om entreprenørskap og bruk av arbeidslivets
kompetanse i undervisningen.
I NTNUs Politikk for kvalitet i og utvikling av studieporteføljen heter det at to av de grunnleggende
forutsetningene for utvikling av høy kvalitet i utdanningen er at studietilbudene har relevans for
framtidens arbeidsliv og at de er internasjonalt orienterte.
NTNU har mange ordninger som ivaretar dette, men det er ønskelig å styrke denne dimensjonen.
Tiltak
Tiltak 1: NTNU skal utvikle system / metodikk som ivaretar arbeidslivets behov til å påvirke og bidra i
utvikling av studier ved NTNU.
o Ved årlig gjennomgang av studieplaner, involvere arbeidslivet (alltid systematisk
involvering av arbeidslivet).
o Ved periodiske evalueringer (5-årig) av studieprogram, bruke representanter fra
arbeidsliv i kommisjon eller workshop.
Tiltak 2: NTNU skal, ved revidering av kvalitetssystemet, øke fokus på arbeidslivsrelevans ved
prosedyrer og i krav og veiledninger.
Tiltak 3: NTNU skal videreutvikle virkemidler for at arbeidslivsrelevans blir ivaretatt i alle studier og i
studieporteføljen. Det skal iverksettes 3 piloter med utvalgte virkemidler for studier som ikke har
obligatorisk praksis.
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3.3 Kvalitet i praksis 3
Mål
NTNU skal styrke kvaliteten i studieprogrammenes obligatoriske og veiledede praksisstudier
gjennom likeverdig og gjensidig forpliktende samarbeid med praksisfeltet
Bakgrunn
Utfordringer innen praksisfeltet er basert på sentral nasjonal dokumentasjon 4, og kan oppsummeres
slik:
• Mangelfull kommunikasjon mellom student-praksissted-institusjon
• Svak sammenheng teori-praksis til tross for krav om systematisk kontakt mellom institusjon
og praksissted
• Misnøye med teoriopplæringens relevans for praksis
• For få gode og relevante praksisplasser
• Samarbeidet med praksisfeltet er uforutsigbart og lite stabilt over tid
• Usikkerhet omkring roller, ansvar og veiledningskompetanse
• Svakt ressursgrunnlag, manglende finansiering
• Mangel på forpliktende avtaler og kvalitetssikring
Tiltak
Tiltak 1: NTNU skal videreutvikle et forpliktende samarbeid med praksisfeltet regulert i
samarbeidsavtaler.
Tiltak 2: NTNU skal satse systematisk på å utvikle praksisveilederes veiledningskompetanse og
faglærers kompetanse om praksisfeltet.
Tiltak 3: NTNU skal definere tverrprofesjonell praksis og iverksette 2-3 piloter innenfor området.
Tiltak 4: NTNU skal ta i bruk arbeidslivsportalen 5 når denne er ferdig utviklet, evt. delta i
pilotprosjekt.

3.4 Livslang læring
Mål
NTNU skal øke andelen og kvaliteten av etter- og videreutdanning (EVU)
Bakgrunn
Kompetansepolitisk råd ble nedsatt i 2017 og skal følge opp Nasjonal kompetansepolitisk strategi og
videreføre samarbeidet mellom regjeringen og partene i arbeidslivet. NTNU skal øke sin EVU-andel
for å bidra til å dekke behovet.
Regjeringen gjennomfører en kompetansereform i arbeidslivet, Lære hele livet. Flere må stå lengre i
jobb og endringer i arbeidslivet gjør at vi trenger faglig påfyll raskere og i større grad enn tidligere.
« planmessig opplæring som foregår i autentiske yrkessituasjoner under veiledning av person med relevant yrkesutdanning og
yrkespraksis» (Brandt 2005)
4
Til glede og besvær – praksis i høyere utdanning: analyse av studentenes kommentarer i Studiebarometeret 2016, Hvor utbredt er
praksis i norsk høyere utdanning – del av prosjektet operasjon praksis 2018-2020, Kvalitet i praksisstudiene i helse- og sosialfaglig høyere
utdanning (praksisprosjektet), Meld.St.13 Utdanning for velferd, m.m.
5
Digital portal for håndtering av praksisadministrasjon, praksisvirksomheter og studenter som skal ha praksisperiode i løpet av studiet.
Portalen er under utvikling i regi av OsloMet.
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For å få gode råd til reformen har regjeringen satt ned to utvalg, Ekspertutvalg om etter- og
videreutdanning som skal gi viktig kunnskapsgrunnlag for et kompetanseløft (NOU kommer i juni
2019) og Kompetansebehovsutvalget som ser på hvilken kompetanse norsk arbeidsliv vil trenge i
framtiden (to rapporter er utgitt, den tredje og siste kommer i 2020).
Utdanning er en av kjerneoppgavene til NTNU. Ett av utdanningsmålene i NTNUs strategi er å utvikle
etter- og videreutdanningstilbud i samspill med arbeidslivet. Vi skal ha en relevant studieportefølje
for livslang læring. NTNU har lang erfaring med å utvikle relevante tilbud for arbeidslivet, nå skal
innsatsen økes betraktelig.
NTNU skal være bevisst sin rolle i å løse framtidens kompetansebehov innen livslang læring, dette
må gjenspeiles både i utviklingsmål og utviklingsplaner. Samtidig kommer det flere leveranser fra
regjeringen som vil ha betydning for NTNUs oppfølging av dette området.
Tiltak
Tiltak 1: NTNU skal avklare ansvarsforhold for sin EVU-virksomhet.
Tiltak 2: NTNU skal videreutvikle sine rutiner og prosedyrer slik at utvikling av nye EVU-tilbud blir en
integrert del av samlet porteføljeutvikling.
Tiltak 3: NTNU skal utrede muligheten for å tilrettelegge for livslang læring til alle uteksaminerte
kandidater.
Tiltak 4: NTNU skal utvikle nye etter- og/ eller videreutdanningstilbud innen digitaliseringsområdet.

3.5 Utvalgte fagområder
3.5.1 Fremtidens teknologistudier
Mål
NTNU skal utforme fremtidens teknologistudier
Bakgrunn
Formålet med arbeidet er å utforme en ny generasjon teknologiutdanninger ved NTNU. NTNU er en
nasjonal premissleverandør innen teknologiutdanning og uteksaminerte kandidater må være
forberedt på et yrkesliv med raske teknologiske og samfunnsmessige endringer. Arbeidet skal ta inn
over seg at verden står ovenfor store globale utfordringer, og NTNUs ambisjoner om at
studieporteføljen skal bidra til å realisere FNs bærekraftmål. Disse utdanningene skal gi kompetanse
som møter samfunnets og arbeidslivets behov – og skal være i forkant av den internasjonale
utviklingen når det gjelder struktur, innhold og kvalitet.
Arbeidet skal legge grunnlaget for NTNUs samlede tilbud av teknologiutdanninger frem mot 2030. 6
NTNU har ansatt prosjektleder og prosjektkoordinator, med oppstart av arbeidet fra høsten 2019.
Prosjektet er stipulert til å ha en varighet på 2 år.
Tiltak
Tiltak 1: NTNU skal etablere og gjennomføre prosjekt for å utforme fremtidens teknologistudier.

6
I siste del av arbeidet med utviklingsplanen ble det besluttet å implementere realfagsstudiene under dette fagområdet (3.5.1). Teksten
er ikke oppdatert for denne endringen.
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3.5.2 RETHOS-studier
Mål
NTNU skal videreutvikle kvaliteten og relevansen i de helse- og sosialfaglige grunnutdanningene
Bakgrunn
Bakgrunnen for RETHOS-prosjektet finner vi i Meld. St. 13 (2011–2012) Utdanning for velferd –
Samspill i praksis. I meldingen ble det vist til at helse- og velferdstjenestene ikke har god nok
innflytelse på det faglige innholdet i disse utdanningene. Det kom også frem at utdanningene er for
statiske. Det ble konkludert med et behov for bedre styring og bedre mekanismer på nasjonalt nivå.
Dermed ble RETHOS-prosjektet opprettet. Prosjektet har hatt som oppgave å sørge for utviklingen
av forskriftsfestede retningslinjer for samtlige grunnutdanninger innen helse- og sosialfag. Dette er
det største utviklingsarbeidet som er gjort på helse- og sosialfagutdanningene og inkluderer totalt 20
grunnutdanninger.
NTNU skal forberede studentene på arbeidsoppgaver og arbeidsmåter i fremtidens helse- og
velferdstjenester, ivareta større arbeidslivsrelevans og mer bærekraftige yrkesroller, og sikre
minimum av sluttkompetanse for hver enkelt utdanning i tråd med brukernes og tjenestenes behov.
Helse- og velferdstjenestene anses som en likeverdig samarbeidspartner i utformingen av innhold i
utdanningene.
Tiltak
Tiltak 1: NTNU skal utarbeide studieplaner for følgende grunnutdanninger for studieåret 2020-2021:
1. barnevernspedagogutdanningen
2. bioingeniørutdanningen
3. ergoterapiutdanningen
4. fysioterapiutdanningen
5. radiografutdanningen
6. sosionomutdanningen
7. sykepleierutdanningen
8. vernepleierutdanningen
NTNU skal utarbeide studieplaner for følgende grunnutdanninger for studieåret 2021-2022:
1. psykologutdanningen
2. farmasøytutdanningen
3. medisinutdanningen
4. audiografutdanningen
5. paramedisinutdanningen
Studieplanene skal være i samsvar med forskrift om felles rammeplan for helse- og
sosialfagutdanningene og med nasjonal forskriftsfestet retningslinje for den enkelte utdanning
samtidig og NTNUs Politikk for kvalitet i og utvikling av studieporteføljen.
Tiltak 2: NTNU skal involvere tjenestene og brukergruppene i utforming av innhold i utdanningene
på en systematisk måte.
Tiltak 3: NTNU skal inngå samarbeidsavtaler med praksistilbyderne i henhold til krav i nasjonal
forskrift og de nasjonale retningslinjene. Avtalene skal regulere ansvar, roller, kapasitet på
praksisplasser, kompetanse og samarbeidsarenaer på alle relevante nivå og bør også regulere
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forsknings-, utviklings- og innovasjonssamarbeid. Praksistilbyder skal være involvert i utforming av
samarbeidsavtalene.
Tiltak 4: NTNU skal tilby opplæring i veiledning og partene skal samarbeide om plan for
gjennomføring av veiledningsopplæring.
Tiltak 5: NTNU skal påse at fagmiljøene på tvers av faggrensene samarbeider om utforming av
innhold i utdanningene (både innad og tverrinstitusjonelt) og gjør bruk av felles læringsressurser der
dette er aktuelt.

3.5.3 Fremtidens lærerutdanninger
Mål
Faglig bærekraft i NTNUs samlede lærerutdanningstilbud
Bakgrunn
Arbeidet med faglig integrasjon, samordning og samarbeid krever gode, strategiske grep, og en
tydelig ledelse. Fagfornyelsen, regjeringens strategi Lærerutdanning 2025 og Stortingsmelding 16
Kultur for læring 2016-2017 er sentrale for diskusjoner om fremtidig innhold og organisering av
lærerutdanningene. Liedutvalget leverer sin hovedinnstilling med forslag til endringer i struktur,
organisering og fagsammensetning i fremtidens videregående opplæring høsten 2019. Dette vil også
sette føringer for framtidens lærerutdanninger.
NTNU er etter fusjonen en stor og viktig lærerutdanningsinstitusjon i Norge. Ulike tradisjoner for
organisering av lærerutdanningene ved tidligere NTNU og HiST utgjør et viktig bakteppe for
videreutviklingen av disse utdanningene. Prorektor ser behov for å se helhetlig på NTNUs
lærerutdanninger (GLU, lektor, YFL, PPU og mastertilbud på feltet) sammen med involverte parter.
Dette omfatter også å vurdere den nye muligheten for å tilby treårig masterutdanning med integrert
PPU som kom i endring av forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning 19. desember
2018 under §3 Struktur og innhold.
NTNU må involvere de relevante enheter, fagmiljøer og brukergrupper i å utvikle fremtidsrettede
lærerutdanninger. I tråd med humaniorameldingen (Meld. St. 25 (2016-2017), kapittel 9) må også
NTNU påse at humanioramiljøene deltar aktivt i utviklingen av lærerutdanningene og norsk skole.
Det kreves samarbeid på tvers av fagmiljø i utvikling av innhold i lærerutdanningene (både innad og
tverrinstitusjonelt) med bruk av felles læringsressurser der dette er aktuelt. Konkretisering av
problemstillingen, herunder å ta ut faglige synergier mellom disiplin- og profesjonsfag, vil være en
integrert del av dette arbeidet.
Universitetsskolene i Trondheim er sentrale samarbeidspartnere i utviklingen av NTNUs
lærerutdanninger.
Tiltak
Tiltak 1: NTNU skal etablere og gjennomføre prosjekt for å utforme fremtidens lærerutdanninger.
Tiltak 2: NTNU skal inngå samarbeidsavtaler med praksistilbyderne i henhold til krav i nasjonal
forskrift og de nasjonale retningslinjene, jf. Tildelingsbrevet for 2019. Avtalene skal regulere ansvar,
roller, kapasitet på praksisplasser, kompetanse og samarbeidsarenaer på alle relevante nivå og bør
også regulere forsknings-, utviklings- og innovasjonssamarbeid. Praksistilbyder skal være involvert i
utforming av samarbeidsavtalene.
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Tiltak 3: NTNU skal tilby opplæring i veiledning og partene skal samarbeide om plan for
gjennomføring av veiledningsopplæring.

3.5.4 Fremtidens HumSam-studier
Mål
NTNU skal utforme fremtidens HumSam-studier
Bakgrunn
Formålet med arbeidet er å utforme neste generasjon HumSam-studier ved NTNU. Disiplinstudiene
innen humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagområder utgjøre en sentral del av NTNUs rolle
som breddeuniversitet og er sentrale fagfelt for NTNUs tverrfaglige mandat.
Vi står ovenfor store globale utfordringer og NTNUs studieportefølje skal bidra til å realisere FNs
bærekraftmål. I en verden med klimaendringer, migrasjonsbølger og raske teknologiskifter er det
nødvendig å forstå betydningen av identitet, verdier, religion, kultur, etikk og språk.6 Vi er midt oppe
i en omstilling som går raskt, noe som også gjør at kompetansen arbeidslivet etterspør forandrer seg
hurtig. Regjeringen vil at studentene skal være bedre forberedt på det arbeidslivet som venter dem,
og utarbeider derfor en stortingsmelding om studier og arbeidslivsrelevans. Fremtidens HumSamstudier skal utredes i dette perspektivet og også i lys av campus samling i Trondheim.
Høsten 2019 leverer en regjeringsnedsatt ekspertgruppe sin innstilling angående situasjonen for små
og utsatte humaniorafag. Gruppen skal bla. vurdere om det bør opprettes en finansieringsordning
som sikrer at nasjonale behov blir ivaretatt.
Tiltak
Tiltak 1: NTNU skal etablere og gjennomføre prosjekt for å utforme fremtidens HumSam-studier.
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4. Milepælsplan
Milepælsplanen er et estimat for når ulike tiltak kan og bør gjennomføres. Det er heftet stor
usikkerhet til planen, da detaljeringsnivået for de ulike tiltak er på et svært overordnet nivå.
Milepælsplanen må korrigeres etter at prioriteringer er foretatt og ansvar klargjort.

5. Ressurser
Her presenteres forslag til samlet behov for stillingsressurser for de tiltak som må ha ressurser
utenom eksisterende ramme. For hovedtema 1 er det foreslått omfang av driftsmidler, men pga.
stor usikkerhet knyttet til ambisjonsnivå for tiltakene er det foreløpig ikke foreslått tilsvarende for de
andre. For flere av tiltakene må det påregnes betydelig oppskalering av aktiviteten i planperioden,
noe som igjen vil påvirke driftsbudsjettet. Endelig oppsett av ressursbehov må gjøres i samråd med
controller.
Følgende fakultet vil bli særskilt berørt for de utvalgte fagområdene (5.0):
•
•
•
•

Framtidens teknologistudier: IV, IE, NV, AD og ØK
RETHOS-studier: MH, SU og NV
Framtidens lærerutdanninger: SU, HF, IE og NV
HumSam-studiene: SU og HF

12
HOVEDTEMA/TILTAK
1.0 Kvalitetskultur
Tiltak 1: Utdanningsledelse
Tiltak 2: Studieporteføljepolitikken
Tiltak 3: Revidere Kvalitetssystem for utdanning
2.0 Arbeidslivsrelevans
Tiltak 1: Metodikk - medvirkning
Tiltak 2: Revisjon prosedyrer
Tiltak 3: Virkemidler
3.0 Kvalitet i praksis
Tiltak 1: Samarbeidsavtaler
Tiltak 2: Kompetanseheving
Tiltak 3: Tverrprofesjonell praksis
Tiltak 4: Arbeidslivsportalen
4.0 Livslang læring
Tiltak 1: Ansvarsforhold EVU
Tiltak 2: Samlet porteføljeutvikling
Tiltak 3: Livslang læring til kandidater
Tiltak 4: Digitaliseringsområdet
5.0 Utvalgte fagområder
5.1 Fremtidens teknologistudier
Tiltak 1: Fremtidens teknologistudier
5.2 RETHOS-studier
Tiltak 1: Studieplaner
Tiltak 2: Involvering brukere og tjenestene
Tiltak 3: Samarbeidsavtaler
Tiltak 4: Veiledningsopplæring
Tiltak 5: Samarbeid fagmiljø
5.3 Fremtidens lærerutdanninger
Tiltak 1: Helhetlig gjennomgang
Tiltak 2: Samarbeidsavtaler
Tiltak 3: Veiledningsopplæring
5.4 HumSam-studier
Tiltak 1: Fremtidens HumSam-studier

RESSURSBEHOV
350 000 kr til drift.
150 000 kr til drift.
700 000 kr til drift
100 % stillingsressurs i 2,5 år.
4 x 50 % stillingsressurs i 2,5 år.

50 % stillingsressurs i to år
50 % stillingsressurs i to år
50 % stillingsressurs i to år

50 % stillingsressurs, ett semester
100 % stillingsressurs, to år
100 % prosjektleder
100 % prosjektkoordinator
Eget prosjektbudsjett kommer H-2019.
100 % stillingsressurs

200 % stillingsressurs
50 % stillingsressurs
50 % stillingsressurs i to år
200 % stillingsressurs

6. Risikovurdering
En risikovurdering av utviklingsplanen er rettet mot vår evne til å gjennomføre det vi har planlagt i
2019, og risikoer for forsinkelser eller endringer ut planperioden. Generelt for utviklingsplanen
gjenstår en del detaljeringsarbeid før arbeidet iverksettes. Det er derfor heftet noe usikkerhet
knyttet til gjennomføringsgraden i 2019.
Fusjonen, med faglig integrasjonsprosess, fremme av felles verdier og normer for høy kvalitet,
utvikling av nye roller, samt prinsipper om inkludering, åpenhet og medbestemmelse, utfordrer
institusjonen på å fremme en kvalitetskultur blant studenter og ansatte. En godt designet prosess for
revisjon av kvalitetssystemet blir helt avgjørende for å lykkes i å utvikle felles kvalitetskultur.
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Risikoen kan minimaliseres ved bred involvering av faglige, administrative og studenter, med god
faglig og sosial samhandling, og tilstrekkelig avsatte ressurser. Lederforankring og eierskap i alle ledd
er helt sentralt for å lykkes med utvikling av felles kvalitetskultur.
Risikovurderingen av hovedtema Livslang læring hviler på hvorvidt EVU-virksomheten ved NTNU er
integrert i den ordinære studieporteføljen ved NTNU. Alle tiltakene under hovedtemaet fordrer at
alle faglige utviklingsstrategier, forvaltningsstrukturer og strategiske bemanningsplaner ved NTNU
omhandler EVU-tilbudet på lik linje og med de samme skrankene som for den ordinære
studieporteføljen; årshjulet følges, ressurser kalkuleres på likefot, faglige rettigheter og plikter er de
samme osv. Økningen av omfanget av etter- og videreutdanninger som tilbys ved NTNU medfører
også en risiko for at utdanningskvaliteten ved grunnutdanningene (bachelor og masterstudier) går
ned ved at færre ansatte blir tilgjengelig til å gjøre arbeidsoppgavene som ligger i de ordinære
For temaene arbeidslivsrelevans, kvalitet i praksis og de utvalgte fagområdene er det flere
fellestrekk som kan påvirke gjennomføringsevnen av foreslåtte tiltak:
• Manglende kapasitet, involvering og engasjement hos eksterne aktører
• Mangel på administrativ kapasitet ved involverte enheter
• Lite samhandling mellom utdanningene på tvers (silotenkning) innad i NTNU ved utvikling av
studieplaner og utdanningsløp
• Grad av forpliktelse og mangel på kapasitet hos praksistilbydere
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Avdeling for campusservice

Dato

Referanse

24.10.2018

CH

Notat
Til:

Jørn-Wiggo

Kopi til:
Fra:

Arbeidsgruppa ved Fagleder Vakt og service Marit Grønning-Moe, Olav Sæther
og Cato Ryan Lund (Vakt og service), Nina Tranø (Sikkerhets- og
beredskapsrådgiver i HMS-seksjonen) og HMS-koordinator i Campusservice
Cecilie Holen,

Signatur:

Risikovurderinger av Akrinn ved økte åpningstider til nattåpent
– foreløpige vurderinger og konklusjoner
1. Bakgrunn, formål, risikobildet og risikoreduserende tiltak
1.1. Bakgrunn
Studentene ønsker at Akrinn blir nattåpent ved at åpningstidene utøkes til også å gjelde mellom
kl. 23.00 og kl. 0600. Pr. i dag har studenter tilgang til bygget mellom kl. 06.00 og kl. 23.00 alle
dager hele året. Begrunnelsen er at mange andre NTNU-bygg er tilgjengelige døgnet rundt for
de med adgangskort.
1.2. Formålet med risikovurderingen
- å verne om liv og helse for personer som oppholder seg i bygget etter ordinær arbeidstid
- ivareta informasjonssikkerheten
- forhindre brann og skade på bygning
- ivareta NTNUs omdømme
1.3 Oppsummering av risikobildet
Risikobildet er preget av at
a) bygget er bynært og i et belastet område av byen
b) bygget har liten grad av soneinndeling, sikring av gjenstander og ingen bruk av
innbruddsalarm med unntak i kantinen
Uønsket hendelse som er risikovurdert
Risikonivå
Person påfører seg selv skade eller påfører
Helse og omdømme
andre skade
Branntilløp
Helse, materielle verdier og omdømme
Skade på materielle verdier i felles- og
Materielle verdier og omdømme
vrimlearealer
Postadresse

Org.nr. 974 767 880

7491 Trondheim
Norway

postmottak@ntnu.no
www.ntnu.no/adm/campusserv
ice

Besøksadresse
Høgskoleringen 8
Driftssentralen

Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse.

Telefon
+47 73595415

Saksbehandler
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Det må påpekes at det er en usikkerhet knyttet til risikobildet fordi NTNU har ikke erfaring med
nattåpne bygg i bynære og belastede områder.
Uønskede hendelser som er notert, men hvor risikovurderingen ikke er ferdigstilt:
- uautorisert tilgang til laboratorier og kontorlokaler
- illebefinnende som ikke blir oppdaget
I tillegg kommer risikoforhold som må vurderes av brukermiljøene i bygget.
Det er viktig å se på det totale risikobildet når det skal vurderes om Akrinn skal være nattåpent
mellom kl. 23.00 og kl. 06.00.
1.4. Risikoreduserende tiltak
Mulige risikoreduserende tiltak fra Campusservice kan være
Utvidet vektertjeneste
Utvidet kameraovervåkning
Økt bruk av innbruddsalarm
Etablering av system med innslusing av en og en person
Etablering av soner og ombygging
I tillegg kommer mulige risikoreduserende tiltak i brukermiljøet.
1.5. Arbeidsgruppens vurderinger og anbefalinger
Arbeidsgruppen har identifisert problemstillinger som ennå ikke er godt nok belyst og analysert
da det ikke har vært tid nok til å involvere alle relevante interessenter. Med bakgrunn i
risikovurderingene som er gjort i arbeidsgruppen, vurderer arbeidsgruppen at risikoen ved
utvidet åpningstid er uakseptabel. Dette innebærer at vi per i dag ikke kan anbefale utvidet
åpningstid. Det gjelder særlig på grunn av fare for liv, helse og omdømme.
Det er pr. i dag ingen føringer eller politikk på NTNU der åpenhet og tilgjengelig veies opp mot
risiko i forhold til liv, helse og omdømme. I HMS-politikken er det imidlertid nedfelt at NTNUs
ansatte og studenter skal ha en trygg og sikker arbeidsplass og arbeidsgruppen mener at dette
må være tungtveiende i vurderingene.
En grundigere utredning, herunder innhenting av vurderinger fra relevante interessenter
(brukermiljøet/fagmiljø på Akrinn, huseier, politiet, kommunen o.l.), et blikk på hvilken erfaring
andre universiteter har i denne sammenheng, samt vurdering av risikoreduserende tiltak bør på
plass dersom man ønsker å gjennomføre nattåpent bygg.
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2. Mer om risikovurderingene
2. Beskrivelse av bygget og byggets beliggenhet, avgrensninger i risikovurderingen, og
eksisterende sikringstiltak i Akrinn i dag
Bygget er en del av bygningsmassen til tidligere Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST). Det har
vært en gjennomgående politikk på tidligere HiST at byggene skulle være åpne med
adgangskontrollert tilgang til kl. 23.00. Begrunnelsen var nærheten til byen og tilgjengeligheten
for andre enn studenter samt manglende kapasitet til vakthold. Det skal foreligge
risikovurderinger fra Driftsavdelingen på tidligere HiST vedrørende åpningstider, men skriftlig
dokumentasjon fra risikovurderingene har ikke vært mulig å oppdrive.
Bygget ligger i et område av byen der det er flere organisasjoner som håndterer individer fra
belastede miljøer. Nærheten til byen øker også risikoen for at bygget benyttes som "varmestue"
og kan bli utsatt for vinningskriminalitet. Eksempler på faktiske uønsket hendelser i bygget
under eksisterende åpningstider er:
- uønsket individ utløst sprinkleranlegget og påført bygget vannskader
- uvedkommende i HR/HMS-avdelingen på nattestid som ikke ble oppdaget
På bakgrunn av politikken på HiST ble bygget ikke konstruert med tanke på at det skal være
døgnåpent. Det er mangelfull sikring av soner i bygget, og det er ingen innbruddsalarm i bygget
med unntak av kantine. Videre er det ingen objektsikring av verdier i bygget (for eksempel
teknisk utstyr i undervisningsrom, personalarkiv i HR/HMS-avdelingen eller labutstyr). Det er
mye glassfasader og -dører og få sikringstiltak.
Det er også mangelfull oversikt over informasjonsverdiene i bygget. Det er mangelfull
klassifisering av soner i henhold til NTNUs policy for informasjonssikkerhet. Campusservice har
ingen forutsetning for å vurdere dette, og det er brukers ansvar å foreta en slik klassifisering.
Avgrensninger i risikovurderingen
Risikovurderingen omfatter kun risiko forbundet med økte åpningstider til mellom kl. 23.00 til kl.
0700. Den omfatter ikke
daglig/vanlig ferdsel
forhold i tilknytning til de som har adgang til bygget i henhold til stillingen sin
at det foregår undervisning
at det avholdes avtalte arrangementer og/eller
at det er besøk i biblioteket
Risikoforhold som må vurderes av brukermiljøene i bygget
Branntilløp i brukers areal
Skade på person som oppholder seg i brukers areal
Skade på materielle verdier i brukers areal
Uautorisert tilgang til eller tap av konfidensiell informasjon
o Tilgang til eller tap av konfidensiell informasjon i HR/HMS-avdelingen
o Uautorisert tilgang til eller tap av forskningsmateriell
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o Tap av annen informasjon
Campusservice har ikke vurdert alle mulige uønskede hendelser, og har blant annet ikke
risikovurdert tyveri av biler og innbrudd i nøkkelskap.
Eksisterende sikringstiltak i bygget
Adgangskontroll
Vakthold
Kameraovervåkning
Evakueringsalarm
Innbruddsalarm i kantina
Heisalarmer

Saksbehandler: Sindre Toft Nordal
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Prøveordning døgnåpent campus våren 2019
Vedlegg
- Brev til dekanene fra berørte linjeforeninger
- Risikovurdering foretatt av nedsatt arbeidsgruppe
- Tilsvar på risikovurderingen
- Uttalelser fra studentrådene HF, IE, IV, NV og SU
Bakgrunn for saken
Campus Kalvskinnet er i dag et av campusene til NTNU som inngår i listen over bygg med
begrensete åpningstider1. Nåværende situasjon er at campus Kalvskinnet er stengt for
studenter mellom 23:00 og 07:00 alle dager. Byggene er imidlertid åpne døgnet rundt for
ansatte med fast kontorplass.
Våren 2018 tok en gruppe studenter kontakt med studentombud, campusservice, vakt og
sikring og tidligere prosjektleder for bygging av campus Kalvskinnet for å forhøre seg om
bakgrunnen for dagens åpningstider. Vi ble møtt av svært varierte og til tider kreative
forklaringer. Etter dette gikk alle linjeforeningene på campus Kalvskinnet sammen og sendte
et brev til dekanene ved de berørte fakultetene og ba om endrete åpningstider. Dette
resulterte i en enighet om at det skulle avsettes ressurser til å utarbeide en risikovurdering.
Studentene i samarbeid med daværende fagpolitisk ansvarlig i Studenttinget hadde flere
bekymringer rundt risikovurderingen og nedsettelsen av arbeidsgruppen og kom derfor med
et tilsvar. I etterkant av dette har Jørn-Wiggo Bergquist hatt møter med kommunen og
politiet angående belastningen i området.
På STi-møte 01/2019 ble arbeidsplan for Studenttinget vedtatt. Arbeidsplanen vedtar at
Studenttinget skal jobbe for et døgnåpent campus. Alle studentråd som har studenter på
campus Kalvskinnet har kommet med uttalelser hvor de støtter et døgnåpent campus på
Kalvskinnet.
Saksbehandlers vurdering
Studentene ved NTNU representert av både studentråd og linjeforeninger ønsker døgnåpent
campus på Kalvskinnet. Det blir spesielt pekt på at eksamensperioden er en periode hvor
begrensete åpningstider er til klart hinder for studentene. Dagens åpningstider går tydelig
utover studentenes fysiske læringsmiljø. Det blir også påpekt at linjeforeninger blir tvunget
til å leie lokaler til arrangementer eller eventuelt flytte arrangementer til byen. Dette setter
begrensninger for lavterskel arrangementer som spillkvelder, filmkvelder og andre
gratisarrangementer på kveldstid. Dette er en uheldig situasjon som til dels begrenser
linjeforeningenes gode arbeid for å motvirke ensomhet og for å forbedre det psykososiale
læringsmiljøet ved studieprogrammene.
Forskjellbehandling av studentene ved NTNU er et åpenbart problem i denne saken. Det at
man på bakgrunn av campustilhørighet skal ha ulike muligheter for å studere er svært
problematisk. Det er også viktig å påpeke at NTNU i sine handlingsplaner ved flere

[1] https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Bygg+med+begrenset+åpningstid
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anledninger påpeker viktigheten av et levende og åpent campus. Dagens åpningstider setter
en klar stopper for disse målene.
Risikovurderingen som ble presentert av arbeidsgruppen inneholder flere tydelige svakheter.
Som nevnt i svaret vårt ble verken byggherre, brukere av bygget eller studenter involvert i
prosessen. I tillegg til dette inneholder selve risikovurderingen klare feil og har åpenbare
mangler.
På bakgrunn av en samlet vurdering er det ønskelig med en prøveordning med døgnåpent
campus på Kalvskinnet. Som påpekt av studentrådene er situasjonen spesielt kritisk i
eksamensperioden. Vi foreslår derfor en prøveordningen med døgnåpent campus som
dekker eksamensperioden våren 2019(13.mai – 7.juni). En prøveordning vil hjelpe oss med å
vurdere om dette skal være en permanent ordning eller ikke.

[1] https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Bygg+med+begrenset+åpningstid

Svar på risikovurdering datert 24.10.18
From: Sindre Toft Nordal [mailto:sindretn@stud.ntnu.no]
Sent: Tuesday, November 13, 2018 11:17 PM
To: Jørn-Wiggo Bergquist <jorn-wiggo.bergquist@ntnu.no>
Cc: Marit Reitan <marit.reitan@ntnu.no>; Olav Bolland <olav.bolland@ntnu.no>; Geir Egil Dahle Øien
<geir.oien@ntnu.no>
Subject: Re: Risikovurdering saken om åpningstider på campus Kalvskinnet

Hei igjen Jørn-Wiggo,
Vi er svært skuffet over arbeidet gjort med risikovurderingen. Først og fremst syntes vi det er
trist at det ikke har vært noen studenter, representanter fra Statsbygg eller noen fra
brukermiljøene på Kalvskinnet involvert i arbeidet med den foreløpige risikovurderingen. På
bakgrunn av dette videresendte jeg den foreløpige risikovurderingen til Statsbygg v/ Kåre
Bakk, driftssjef for Kalvskinnet. Statsbygg på sin side stilte seg positive til en evt. døgnåpning.
Deres eneste 'krav' var en frekvensøkning av vekterbesøkene til bygget. Evt. driftskostnader
ved en døgnåpning av fellesarealene i Akrinn og alle etasjene i terningen ble omtalt som
marginale.
Jeg diskuterte også innholdet i den foreløpige risikovurderingen med Kåre. Han kjente seg
ikke igjen i at området bygget ligger i er mer belastet enn resten av Trondheim.
Brannsikkerheten ble også omtalt som så god at det ikke ville være økt risiko ved
døgnåpning. Hærverk på fellesareal og bygget generelt ble omtalt som inteteksisterende.
Når det gjelder risikoen for at en person påfører seg selv eller andre skade er vi usikker på
hvordan denne risikoen er vurdert. Vi skulle gjerne sett en vurdering av sannsynligheten for
at dette inntreffer, og evt. hvilke tiltak som kan være med på å redusere risikoen på akkurat
dette punktet. Her er det relevant og høre hvorfor denne risikoen er så stor på Kalvskinnet
sammenlignet med andre campus. Det er viktig å presisere at ansatte med fast kontorplass
allerede har døgntilgang på bygget. Risikoen for at noen skader seg og ikke blir oppdaget er
større per dags dato, enn den ville vært med flere personer på bygget ved døgnåpent
campus. Statsbygg var også enige med oss om at innbruddsfaren ville synke ved mer
aktivitet på bygget på nattestid.
Kåre opplyste om at hele bygget har installert innbruddsalarm, men NTNU velger å kun
bruke alarmen i kantinen. Han sa også at bygget hadde full overvåkning i form av
videokameraer. Angående innslusing av studenter foreslår han at vi bruker
'personalinngangen' nord for 'karusellen'. Man vil da måtte bruke kort og kode i tillegg til å
passere to kameraer for å komme seg inn i bygget.
Vi er ekstremt skuffet over at dere ønsker å trekke en konklusjon i denne saken uten å ha
involvert noen interessenter utover de representert i arbeidsgruppen. På bakgrunn av
informasjonen som kom frem i møtet vårt med Statsbygg ønsker vi å be om en grundigere
risikovurdering hvor man trekker inn brukerne av Kalvskinnet, Statsbygg og et par studenter
fra for eksempel studentdemokratiet.
Vennlig hilsen
Sindre Toft Nordal
Representant Studenttinget og Forvaltningsutvalget for Ingeniørutdanningen.
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Møteinnkalling
Til:

Læringsmiljøutvalgets medlemmer

Kopi til:

Underutvalgene i Gjøvik og Ålesund

Om:

Møte i Læringsmiljøutvalget

Møtetid:

12.04.2019
kl.: 08:30 – 11:30

Signatur:

MSV

Saksnummer
Sak 5/2019

Møtested: Gløshaugen, hovedbygningen,
1.etg, rom 101 (samt skype)

Sak 12/2019
Sak 13/2019

Kort beskrivelse av saken
Studentombudets årsrapport v/Lennart Soligard. Se saksnotat og vedlagte
årsrapport.
Studiebarometerets hovedfunn i 2018 v/Marit Svendsen. Diskusjonssak.
Se faktaark og NOKUT-rapport Studiebarometeret 2018.
Kvalitetsmelding 2018 og oppfølging v/Anne Borg. Diskusjonssak.
Se vedlagte Kvalitetsmelding.
Mottak av studenter og mentorordning v/Jenny Bremer. Orienteringssak.
Se saksnotat.
10 min benstrekk.
Døgnåpne campus med spesielt fokus på Kalvskinnet v/student Sindre Toft Nordal.
Studentmeldt sak.
Orienteringssak vedrørende revidering av politikk for utvikling av og kvalitet i
studieporteføljen etter høringsrunder v/Anne Borg.
Se vedlagt politikkdokument.
Orienteringsak og innspillsrunde på nye utviklingsplaner innen utdanning, med tema
knyttet til studenters læringsmiljø v/Anne Borg.
Se vedlagte utviklingsrapporter.
Kort orientering om status i sak vedrørende omorganisering LMU v/Anne Borg.
Eventuelt saker

Postadresse

Org.nr. 974 767 880

Besøksadresse
Høgskoleringen 1

7491 Trondheim

postmottak@ntnu.no

Hovedbygningen, 2. etg.

Norway

www.ntnu.no/adm/uk

Sak 6/2019
Sak 7/2019
Sak 8/2019
Kort pause
Sak 9/2019
Sak 10/2019

Sak 11/2019

Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse.

Telefon
+47 73595000

Saksbehandler
Seniorrådgiver
Marit Svendsen
Marit.svendsen@ntnu.no
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Sak 5/2019 Studentombudets årsrapport v/Lennart Soligard
Studentombudets årsrapport gir informasjon og en systematisering av studenthenvendelser til
Studentombudet i rapporteringsperioden, og i 2018 kom 204 henvendelser fra studenter som ønsket
bistand. Studentombudet bistå studenter med forhold som knytter seg til deres «studiesituasjon».
Årsrapporten har statistikk over antall studenthenvendelser, hvilke overordnede tema henvendelsene
omhandler, hvilke byer og fakultet henvendelsene er knyttet til, samt på hvilken måte Studentombudet
følger opp henvendelsene på.
Studentombudets anbefalinger til NTNU
Det generelle hovedinntrykket er at NTNU har en forsvarlig og god saksbehandling overfor sine studenter.
Via studenthenvendelser får studentombudet innblikk i enkeltsaker hvor det har oppstått kritikkverdige
forhold ved saksbehandlingen. Studentombudet har fokus på å gi verdifull tilbakemelding til universitetet
med den hensikt å bidra til å etablere god praksis og økt rettssikkerhet for studentene ved NTNU. På
bakgrunn av de studenthenvendelser i rapporteringsperioden, fremme ombudet tre anbefalinger til NTNU,
jfr årsrapportens punkt 3.1., 3.2. og 3.3 hvor NTNU anbefales å:
•

Gjennomgå rutiner for å sikre at kravene i FVL. om forsvarlig saksbehandlingstid blir ivaretatt. I alle
saker som gjelder enkeltvedtak bør studenten underrettes i et foreløpig svar dersom saken ikke kan
avgjøres i løpet av en måneds tid. Enhetene anbefales å gjennomgå sine rutiner for å sikre at alle
studenter som ikke består obligatoriske arbeidskrav, mottar et enkeltvedtak i henhold til kravene i
FVL. dersom studenter nektes å ta eksamen i emnet.

•

Revidere interne retningslinjer om sensurfrist slik at de samsvarer med sensurfristen som fremgår av
UHL. § 3-9 fjerde ledd. Studentombudet tilskrev prorektor for utdanning om saken 2.5.2018, hvor det
uttrykkes bekymring for at NTNUs retningslinjer om sensurfrist muligens var i strid med UHL. § 3-9
fjerde ledd.

•

Etablere retningslinjer som også omfatter tilfeller hvor det mellom studenter oppstår
personkonflikter, trakassering og utilbørlig atferd i studiesituasjonen. Dette kan løses enten ved å
utvide de allerede etablerte retningslinjer til å omfatte slike tilfeller, eller å opprette en egen
prosedyre for slike tilfeller med tydelige ansvarsplasseringer for oppfølgning/
håndtering. Ved etablering av slike rutiner, bør studentorganene høres før beslutningen tas, jf. UHL.
§ 4-1 fjerde ledd».

Studentombudet har følgende innspill til LMU:
•

På hvilken måte kan LMU bidra til at NTNU etablerer retningslinjer for å håndtere personkonflikter,
trakassering og utilbørlig atferd studenter imellom i studiesituasjonen jfr ombudets årsrapport?

•

På hvilken måte kan LMU bidra til at fakultetene har tilstrekkelig bevissthet omkring NTNUs etiske
retningslinjer som gjelder for veiledere i studiesituasjon?

LMUs anbefalinger:
LMU anbefaler at NTNU….
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Sak 6/2019 Studiebarometeret 2018 - Sentrale funn
Marit Svendsen presenterer hovedfunn og relevante problemstillinger for studentenes læringsmiljø.
Det vises til sak vedrørende Kvalitetsmeldingen og sak vedrørende utviklingsplanene hvor Prorektor Anne
Borg informerer om oppfølgingen via dialogmøtene med fakultetene. Det vises også til sak politikk for
kvalitet I og utvikling av studieporteføljen, hvor NTNU løfter opp studentenes læringsmiljø som eget
kvalitetsområde.

Faktaark – distribuert til fakultetene i forbindelse med offentliggjøring av resultatene fra Studiebarometeret
2018
Stadig flere studenter deltar i undersøkelsen!
Studiebarometeret ble gjennomført for sjette gang høsten 2018, hvor 5165 av 2. og 5. årsstudentene ved
NTNU deltok. Svarprosenten på 46% (48% nasjonalt) er en forbedring fra fjorårets på 43%. Høyest
svarprosent var ved IE på 60%, og på enkeltprogram over 90%.
Nytt i 2018 var mulighet til å gi kommentarer. Over 1000 av NTNUs studenter benyttet muligheten til å gi
konkrete tilbakemeldinger på opplevelsen av kvaliteten i eget studieprogram. Kommentarene er sortert på
fakultet og studieprogram, og videresendt fakultetene.
Mange enheter har jobbet godt med promotering av undersøkelsen. De har arrangert konkurranser med
fellespremiering av sosial aktivitet, avsatt tid i undervisning til besvarelse har vært de som har gitt god
respons blant studentene mm. Når mange studenter deltar, blir resultatene mer pålitelige.
På institusjonsnivå er det små forskjeller i resultatene fra Studiebarometeret i 2018 og tidligere år, det gjelder
både for NTNU og nasjonalt. De største forskjellene finner vi naturlig nok på studieprogramnivå, men
analysen viser noen ulikheter i resultatene mellom studiebyene, og på fakultetsnivå. Studiebarometeret er et
nyttig verktøy særlig for studieprogramledere og emneansvarlige i det systematiske kvalitetsarbeidet, men
resultatene har også relevans for utvikling av kvalitet og utvikling av studieporteføljen på fakultets- og
institusjonsnivå.
NTNUs studenter er fornøyde!
Studentene er godt fornøyd med kvaliteten på studieprogrammene, og hvordan de ble tatt imot da de startet
som nye studenter. Alt i alt er tilfredsheten 4,1 for studentene i NTNU på en skala fra 1 – 5, hvor 5 er best.
Dette er likt med 2017. NTNU får samme score som landsgjennomsnittet, og litt bedre enn de største
universitetene (unntatt UiB som også har 4,1). Ikke overraskende er det er de små høgskolene med små
kull/klasser som oppnår score mellom 4,6 – 4,8 (Steinerhøgskolen, Politihøgskolen, Barratt Due
musikkinstitutt m.fl.).
Hardt arbeidende studenter!
Studentene ved NTNU bruker 36,5 timer i snitt på studiene, men det er store variasjoner mellom de ulike
studieprogrammene. Våre studenter ser ut til å bruke mer tid på studiene og mindre tid på betalt jobb nå enn
i 2017, og i forhold til øvrige studenter i sektoren. Det ser ut til at våre studenter jobber hardt med studiene.
Geografiske forskjeller – bachelorprogram
NTNU har de siste årene jobbet systematisk med faglig integrasjon og sammenslåing av fagmiljø. For
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eksempel har fagmiljøene ved ingeniørutdanningene jobbet mye med dette som ledd i fusjonen, og er har
Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen hatt en sentral rolle i kvalitetsarbeidet.
Studiebarometeret viser at studentenes alt-i-alt tilfredshet på bachelornivå ingeniørfag er meget god, fra 3,8
til beste på 4,4, - mot nasjonalt 3,9. Det er ingen merkbare forskjeller i tilfredshet mellom studiebyene på
ingeniørfagene. Går vi til bachelor sykepleie (heltid) er det store forskjeller i tilfredsheten mellom
studiebyene, henholdsvis 4,7 i Gjøvik, 3,8 i Trondheim og 3,3 i Ålesund – mot nasjonalt 4,0. Med tanke på
RETHOS-gjennomgangen som starter for i 2019, blir det full gjennomgang også av sykepleieutdanningene
fremover. Det kan få positiv betydning for studenttilfredsheten.
Mest fornøyd med faglig utfordrende program – eksamener og vurderingsformer som krever forståelse og
resonnement
Studieprogrammene ved NTNU oppleves som faglig utfordrende med en score på 4,3. Her er vi helt på linje
med nasjonal score. Studentene mener eksamener, innleveringer og andre vurderingsformer krever
forståelse og resonnement, og gir vurderingen 4,2. Dette er også lik nasjonal score – ingen endring fra 2017.
Et dypdykk viser at NTNU på enkelte studieprogram oppnår maksimal studenttilfredshet og er helt i toppen
nasjonalt. Det gjelder for eksempel:
5,0 Entreprenørskap MA, ØK
5,0 Entreprenørskolen MA 2-årig, ØK
4,9 Fysisk planlegging MA, AD
4,9 Childhood studies MA, SU
4,8 Skoleledelse MA, SU
4,8 Geomatics BA, IV
4,7 Sykepleie BA, Gjøvik - MH
Et spørsmål å stille er om det er noen felles kjennetegn på disse programmene, og er det noe her som andre
studieprogram kan lære av?
NOKUT anser studieprogram med alt-i-alt-tilfredshet på 3,25 og dårligere som svært lite tilfredsstillende.
Studiebarometeret viser at NTNU har 10 studieprogram med så lav score.
Minst fornøyd med tilbakemeldinger, medvirkning og informasjon om relevans Studentene er minst
fornøyde med antall tilbakemeldinger fra faglig ansatte på eget arbeid; 3,1 (som i 2017), og hvordan
innspillene fra studentene følges opp i NTNU; 3,1 (økning på 0,1 i forhold til nasjonalt). Kvalitetsmeldingene
for 2018 sier lite om hvordan fakultetene følger opp dette, og hvordan ordningen med referansegrupper
fungerer. Generell tilfredshet med studieprogrammenes yrkesrelevans er 3,4 ved NTNU og nasjonalt.
->

Et spørsmål er om arbeidslivsrelevansen av studiene kan gjøres tydeligere overfor studentene våre?

Lokal misnøye med fysisk læringsmiljø – campus Tunga
Når det gjelder fysisk læringsmiljø og infrastruktur er studentene ved NTNU godt fornøyde 3,8 (som
nasjonalt), med 0,3 forbedring fra 2017. NTNU tilbyr utdanning i tre studiebyer, som igjen er lokalisert på
mange ulike campus.
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Studiebarometeret kan brukes til å finne ulikheter for eksempel med fysisk læringsmiljø på campus-nivå.
Resultatene i Trondheim viser at alle studenter på campus Tunga er svært misfornøyde med fysiske
læringsmiljø, noe som står i kontrast til deres opplevde alt-i-alt-tilfredshet.
Forventninger fra de faglige ansatte, motivasjon og studieinnsats
Studentene er middels tilfreds med forventningene de opplever uttrykt fra de faglige ansatte; 3,5 (som 2017),
mot nasjonalt på 3,7. Tilfredsheten med eget engasjement er på 3,6 både i 2018 og i 2017, og likt med
nasjonalt nivå for 2018. Det er høy score på motivasjon for egeninnsatsen 3,8, men tilfredsheten er bare 3,2
når de vurderer hvor godt forberedt de møter til undervisningen.
-> Et spørsmål er om tydeligere uttrykte forventninger fra faglige ansatte kan gi økt engasjement og bedre
forberedelser?
Digitalisering - lavt omfang og middels tilfredshet
Studiebarometeret 2018 viser 0,3 forbedring fra 2017 til 2018 i studentenes generelle tilfredshet med IKTtjenester (læringsplattformer, programvare og PC-tilgang) 3,8. Et dypdykk viser at tilfredsheten er lavere når
det gjelder bruk av digitale verktøy for aktivt å involvere studentene i undervisningen 3,3 (-0,1 i forhold til
nasjonalt) og studentenes opplæring i bruken med 3,2.Studentene er videre mindre tilfredse med faglige
ansattes kompetanse i å bruke verktøyene i undervisningen 3,4 (som nasjonalt). Studentene er også mindre
fornøyd med opplæring i bruk av digitale verktøy, men litt mer fornøyd når det gjelder hvorvidt digital
læringsplattform fungerer godt på studieprogrammet 3,4 (-0,1 i forhold til nasjonalt).
Overgang fra videregående skole
Studentene ved NTNU mener at videregående skole har forberedt dem relativt godt når det gjelder
samarbeid med andre 3,7 og teoretisk kunnskap 3,7. Men de er litt mindre fornøyd når det gjelder
selvstendig læring 3,4. Studentene er minst fornøyd når det gjelder i hvilken grad videregående skole har
forberedt dem godt til høyere utdanning når det gjelder akademiske skriveferdigheter 3,1, akademisk
tekstforståelse 3,1, samt praktisk kunnskap 3,0. Dette er stort sett likt de nasjonale gjennomsnittstallene, og
det er kun små variasjoner mellom de største universitetene.
Studiestart
Studentene ved NTNU er i stor grad tilfreds med hvordan de ble mottatt på studieprogrammet da de var nye:
3,7 (som nasjonalt), og forventninger til at høyere utdanning var faglig utfordrende 4,5. Her svarer våre
studenter veldig likt med studentene ved de andre større universitetene og med gjennomsnittet
nasjonalt.Studentene er godt fornøyd med faglig 3,8 (som nasjonalt) og sosial inkludering 4,0 (nasjonalt 3,8)
med andre studenter på studieprogrammet. Ved studiestart opplevde studentene at studieprogrammenes
innhold samsvarte med de forventningene de hadde før studiestart 3,7 (likt nasjonalt).
Studentene er mindre fornøyde med i hvilken grad de faglig ansatte la frem tydelige forventninger og krav til
studentene tidlig I studieløpet 3,4 (nasjonalt 3,6), og innføringen i fagfeltets arbeidsmetoder og
begrepsramme 3,5 (nasjonalt 3,6). Studentene var minst fornøyd med i hvilken grad de ble inkludert i et
faglig felleskap med faglig ansatte på studieprogrammet tidlig i studieløpet 2,9 (nasjonalt 3,1).
LMUs anbefalinger:
LMU anbefaler at NTNU….
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Sak 8/2019 Mottak av studenter og mentorordning - statusrapport
Arbeidsgruppen hatt tre møter. Medlemmene har jobbet godt mellom møtene. Følgende aktiviteter er
gjennomført:
•
•
•

•
•
•
•

Workshop for 55 studenter, med fokus på hva et godt mottak innebærer
Møter med studieprogramledere og studieveiledere ved tre fakultet
Innhentet «Best practice» - med beskrivelser av 10 gode måter ulike miljø mottar studenter på ved
NTNU i dag. Beskrivelsene angir formål med tiltaket, aktører, deltakere, informasjon om tiltaket,
kostnadsramme og ressursbruk.
Beskrivelse av hvordan mentorordningen kan implementeres ved NTNU
Beskrivelse av ordninger med kollokvier ved NTNU
Beskrivelse av hva Sit gjør i forbindelse med mottaket
Beskrivelse av hva NTNU karriere og NTNU Tilrettelegging gjør i forbindelse med mottaket

Det som gjenstår er en beskrivelse av hvordan andre sammenlignbare utdanningsinstitusjoner gjennomfører
mottaket. Arbeidsgruppen er godt kjent med prosjektet «Kompetansedeling for studenters suksess i høyere
utdanning». Sekretariatet for arbeidsgruppen har deltatt på tidligere samlinger, og vil delta på samlingen i
mars 2019.
Erfaringer så langt:
Fagmiljø, både ledelse og studieveiledere, mener at måten nye studenter blir mottatt på er viktig, og ser
betydningen av å løfte og forbedre mottaket av studentene. Stikkord fra besøkene ved tre ulike fakultet (MH,
HF, IE) er at mottaket i større grad bør skje på dagtid, være mer obligatorisk, være en kombinasjon av faglige
og sosiale aktiviteter og vise at fagmiljøet bryr seg om studenten. Plan for mottak bør strekke seg over det
første året, og legge vekt på å skape tilhørighet og nettverk.
Flere fagmiljø mener at det er viktig at det formuleres klare mål for mottaket, og at det kommer fram en
arbeidsfordeling mellom ulike nivå og enheter.
Studentene ble i workshopen bedt om å beskrive mottaket i dag, med vekt på det de opplever som spesielt
viktig. De ble videre bedt om å si noe om det de savner i løpet av det første året, og til slutt fikk de i oppdrag
å beskrive det perfekte mottaket. I korte trekk ønsker studentene flere tiltak for å skape faglig tilhørighet og
inspirasjon, gjerne i regi av instituttet. De ønsker flere lavterskel møteplasser og tiltak mot ensomhet, de
ønsker jevnere fordeling av sosiale arrangement gjennom hele året og et tettere samarbeid mellom
institutter og linjeforeninger.
Følgende prosjekt ble valgt ut for å beskrive hvordan mottaket fungerer ved NTNU i dag, som en «best
practice»:
•
•
•
•

God Start
Teknostart
Realstart
Psystart
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Fadderseminar – opplæring av faddere
ExclTed – Tiltak ved IDI, IE fakultetet
Faglige og sosiale arrangement i samarbeid mellom linjneforeninger og instituttet ved IPL, SU
fakultetet
Møte mellom dekan/fakultetsledelse og linjeforeninger ved IV og NV
Jenter og teknologi, ADA prosjektet
Kollokviegruppe – ordninger
Oppstartsseminar ved ISØ, ØK fakultetet

Disse tiltakene er beskrevet i en felles mal og har hver sine suksesshistorier. Beskrivelsene danner et nyttig
erfaringsgrunnlag for videre arbeid.
Studenttinget har levert en utfyllende rapport om mentorordningen til arbeidsgruppen. Studenttinget vil
alltid jobbe for at NTNU skal legge til rette for et mangfold av fleksible studentaktiviteter som styrker faglige
og sosiale aktiviteter ved studier. Studentene skal være en del av et godt læringsmiljø, oppleve god
undervisning, og få god faglig oppfølgning. De oppfordrer NTNU til å benytte seg av varierte tiltak, både
obligatoriske og frivillige, for å oppnå dette. De fokuserer i all hovedsak på faglig og sosial mentorordning. De
påpeker at ved å bare se på mentorordningen isolert fra andre ordninger, får man et begrenset innsyn i
hvordan studentene i sin helhet blir mottatt og fulgt opp ved sin utdanningsinstitusjon. De viser til denne
arbeidsgruppen, hvor Sti er medlem.
Hva gjør Sit og hva gjør NTNU sentralt? Sit Råd og NTNU Karriere tilbyr informasjon og foredrag til nye
studenter under oppstarts ukene.
NTNU Karriere holder oppstartsforedraget «Alt jeg skulle ønske at jeg visste som ny student» på
informasjonsmøter til ulike studieprogram. Foredraget har som mål å ønske studentene velkommen og ta
opp temaer som er viktige for nye studenter, med vekt på karriererelaterte tema. Det informeres om drop-in,
og kurs- og veiledningstilbud.
Sit Råd informerer alle førsteårsstudenter via informasjonsmøtene til studieprogram, hvor de får ca 15
minutter til rådighet. Innholdet er tredelt: Trivsel og mestring, gjennomgang av nettsidene og en kahoot.
Ellers tilbys foredraget «Lykkepromille» i forbindelse med fadderkurs.
Av eksterne aktører som bidrar i studentenes oppstart er studentprestene aktive. En del linjeforeninger
inviterer også politiet og MOT.
Ny fase i arbeidet
Neste fase i arbeidet vil være å se grunnlagsmaterialet i en sammenheng, og vurdere hvilke grep som vil
styrke mottaket av nye studenter ved NTNU.

Forslag til vedtak:
LMU har orienteringen til etterretning.
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Sak 9/2019 Døgnåpne campus med spesielt fokus på Kalvskinnet - studentmeldt sak
Studentene har fremmet sak vedrørende døgnåpne campus, med spesiell fokus på Karlskinnet.
Studentene viser til at dagens åpningstider på campus Kalvskinnet er 07:00 til 23:00.
Studenttinget, berørte studentråd og linjeforeninger ønsker et døgnåpent campus. Studentene
etterlyser nå en oppfølging av saken, etter at risikovurderingen er gjennomført. Studentene
reagerer på at de ikke har vært involvert i risikovurderingen. NTNU vakt og sikring og
campusservice anbefaler ikke døgnåpent campus på bakgrunn av risikovurderingen hvor det
uttrykkes usikkerhet rundt konsekvenser og manglende erfaring med døgnåpne sentrumsnære
bygg. Studentene mener at bekymringene som kommer fram i risikovurderingen, ikke er basert på
tidligere hendelser, men på antagelser rundt hva som muligens kan hende i fremtiden. Studentene
har på eget initiativ innhentet synspunkter på døgnåpent campus fra Statsbygg, som har uttalt seg
positivt til en døgnåpning av bygget.
Studentene løfter saken inn for LMU for å få en fortgang i saken, ut fra et ønske om å igangsette
en prøveordning våren 2019.
Saken har vært diskutert i dekanmøtet i fjor høst. Der ble det bedt om at NTNU campusservice
initierte en risikovurdering, og at når denne er gjennomført blir berørte brukere av bygget/fakulteter
involvert før endelige beslutningen om byggets åpningstider.
Forslag til anbefaling:
Prorektor følger opp i forhold til NTNUs enheter i bygget og de berørte fakulteter som vil være de
ansvarlige brukerne i denne sammenheng.

9 av 9

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Dato

Referanse

04.04.2019

2019/1718

Sak 10/2019 Politikk for utvikling av og kvalitet i studieporteføljen
Prorektor for utdanning nedsatte 4. april 2018 et arbeidsutvalg sm fikk i oppdrag å utarbeide utkast til
Politikk for kvalitet i og utvikling av studieporteføljen vd NTNU.
Utdanningsutvalget har vært styringsgruppe for arbeidet. Forslaget har vært til drøfting i dekanmøtet
27. november 2018, og har etter dette vært ute på en bred høring i institusjonen hvor LMU også avga
kort høring.
På bakgrunn av høringen er dokumentet justert og ferdigstilt fra arbeidsutvalget. Det er et samlet utvalg
som står bak den foreslåtte politikken. Prorektor inviterer LMU til å drøfte utkastet og komme med
innspill til prorektor før endelig behandling i rektoratet.
LMUs anbefalinger:
LMU anbefaler prorektor…..

