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Formål (fra NOKUTs hjemmeside): 

 

”NOKUT er tilsynsorgan for utdanning ved alle norske universitet, 

vitskaplege høgskolar og høgskolar. NOKUT fører tilsyn med dei 

interne systema for kvalitetssikring av utdanninga ved institusjonane 

og med at deira utdanningstilbod fyller nasjonale kvalitetsstandardar.”  

 

Tilsynet skjer med få unnatak ved bruk av sakkunnige komitear. Det 

primære formålet er å kontrollere at utdanninga har tilfredsstillande 

kvalitet.  

 
•Tilsyn skal gjennomføres  hvert 6. år.  

•UiB hadde sist tilsyn i 2006/2007, med ny runde planlagt nå i 2013.  

http://nokut.no/no/Norsk-utdanning/Universitet-og-hogskole/Sakkunnige/


 

Andre runde med tilsyn ble innledet våren 2009: 

 
•Fokus på institusjonenes bruk og nytte av kvalitetssikringssystemer: 

 

•Ikke en faglig vurdering av innhold og kvalitet i de enkelte studier, men 

en vurdering av institusjonens systematiske  arbeid for å sikre og 

forbedre slik kvalitet. 

 

2009:  Universitetet i Stavanger  

2010:  Universitetet for miljø og biovitenskap 

2011:  Universitetet i Agder 

2012:  Universitetet i Nordland 

2012:  Universitetet i Tromsø 

2012/2013: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

 

For tur i 2013:   

Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo 



NTNU hadde tilsyn i 2012, og rapporten er nylig 

kommet. Hvordan gikk det?  

(Fra Adresseavisen 14 Februar) 



Mulige konsekvenser for NTNU (i tillegg til mye dårlig 

reklame): 

 
 

Dersom anbefaling fra komiteen om ikke å godkjenne NTNUs system 

for kvalitetssikringssystem opprettholdes i NOKUTs styremøte i april: 

 

•Det gis et halvt års frist for å rette opp mangler i systemet 

 

•Ved fortsatt manglende godkjenning mister NTNU retten til 

selvstendig å opprette nye studietilbud 

 

 



Mot dette bakteppet kan dette seminaret være en god 

anledning til å sette sikring og forbedring av studiekvalitet på 

dagsorden i forkant av NOKUTs besøk hos oss. 

 

Noen aktuelle spørsmål: 
 

•Hva har vi av kvalitetssikringssystemer hos oss, og i hvilken grad 

følges disse opp? 

 

•Hvem har ansvar for hva – samhandling mellom ulike aktører? 

 

•Dokumentasjon av studiekvalitetsarbeid – generer vi 

informasjonen vi trenger? 

 

•Hvor gode er vi til å  implementere nye ting som 

kvalifikasjonsrammeverk og læringsutbytter? 

 

•Hvor god kjennskap har ulike aktører (studenter, undervisere, 

programansvarlige, instituttledere, dekaner.....) til systemet?   



Fra NOKUTs hjemmesider: 

Hva innebærer en NOKUT - evaluering, og hva er ”galt” 

på NTNU? 

•Ikke en evaluering av kvaliteten på selve det faglige utdanningstilbudet, men 

av det systematiske arbeidet for å sikre, analysere og forbedre kvaliteten i 

utdanningen 



Klipp fra NOKUTS hjemmesider: 

www.nokut.no 



Vurdering av NTNUs kvalitetsarbeid på emnenivå 
 

Basert på:  

• Rutinebeskrivelser 

• Annen skriftlig dokumentasjon 

• Intervjuer av studenter med- og uten tillitsverv 

• Intervjuer med emneansvarlige på  utvalgte emner 

• Intervjuer med instituttledere 

•Mangler klare modeller for oppfølging av det som fremkommer i studentevalueringer 

og rapporter fra emneansvarlige 

 

•Oppfølging av emneansvarlige synes ikke å ha vært en prioritert oppgave for de 

fleste instituttledere 

 

•Stor grad av privatisering av emner og manglende kultur for å blande seg inn i hva 

andre emneansvarlige gjør 

 

•Manglende kobling mellom analyser/føringer/rapporterin på ulike nivå 

 

•Endringer i emner ofte studentinitierte 

 

 



Vurdering av kvalitetsarbeid på programnivå 
 

Basert på:  

• Rutinebeskrivelser 

• SWOT analyser fra programråd 

• Intervjuer av programråd og programansvarlige 

• Intervjuer med fakultetsledelse 

• Instituttledere/studenter 

•Lite fokus på endringer ut fra innføring av nytt kvalifikasjonsrammeverk og nye 

læringsutbyttebeskrivelser 

 

•Ikke noe systematisk ordning for å plukke ut programmer til evaluering 

 

•Ingen formell kobling mellom studentevaluering og programråd, 

 

• Ikke rutiner for tilbakemelding til studentene om programgjenomgang 

 

•Uklart ansvar rundt- og plassering i organisasjonen for tverrfaglige 

programmer 



Vurdering av kvalitetsarbeid på overordnet nivå 
 

Basert på:  

• Overordnede systemer og rutiner 

•              Kvalitetsmeldinger for utdanningsvirksomheten 

• Intervju med dekanene 

• Intervju med  Forvaltningsrådet for sivilingeniørutdanningen 

• Intervju med UNIPED  

 

•Meldinger gir lite analyse av  programkvalitet og undervisningskvalitet, 

men relativt inngående analyse av studentenes inntakskvalitet og tiltak 

for å bedre denne 

 

•”Dekanene viste i noe varierende grad kunnskap om rutinene i 

kvalitetssikringssystemet” 

 

•”FUS aktivitet synes å bygge på den holdning at NTNU har en god 

sivilingeniørutdanning, og at disse utdanningene ikke trenger et formelt 

system for kvalitetssikring av utdanningen” 



•”Utfordringer med å lukke  kvalitetssløyfen både på emnenivå  og på 

programnivå” 

 

•”manglende engasjement hos studentene kan henge sammen med at loopen 

med tilbakemeldinger ikke alltid fungerer” 

Evaluering må ha konsekvenser: 



•Uklar ansvarsfordeling mellom ulike nivåer, lite systembeskrivelse og lite 

oppfølging av studiekvalitetssikring på alle ledernivå (instituttledere, dekaner, 

rektorat, styre) 

 

•Lite tradisjon for- og system på oppfølging og tilbakemelding rundt 

kvalitetssvikt,  

 

•Manglende rapportering videre i systemet, lite sammenheng mellom 

kvalitetsarbeid på grunnivå og sentrale målsetninger for kvalitetsarbeidet 

 

•Ikke tatt tilstrekkelig tak i svakheter påpekt i forrige NOKUT rapport fra 2006. 

 

•Bestilling og rapportering forankret i administrative behov heller enn fokusert 

på hva faglig ansvarlige trenger av informasjon for å kunne forbedre 

utdanningskvalitet 

 

Noen  flere smakebiter fra rapporten on NTNU: 



•Manglende studentevaluering/rapporter fra enkeltemner, et fåtall 

studenter deltok aktivt i evalueringer og NTNUs system med 

referansegrupper gjør at mange ikke får anledning til å gi 

tilbakemelding i det hele tatt. 

 

•For lite kjennskap til systemer for kvalitetssikring både blant studenter 

og ansatte 

 

•Lite fokus på grunner for frafall 

 

•Manglende rutiner for vurdering av studentenes læringsmåloppnåelse 

 

•Særlige utfordringer knyttet til oppfølging av tverrfaglige 

studieprogrammer 

 

•Stor frihet/lite konkret sentral systembeskrivelse for kvalitetssikring av 

utdanning har også innebåret en frihet til ikke å gjøre noe. 

 



Plan for NOKUTs tilsyn ved UiB: 

 
•Komiteen kommer på et første besøk i 17. juni for samtaler med UiB 

sentralt. 

 

•Mer detaljert bestilling på dokumentasjon og hvilke studier/tema de 

ønsker å se nærmere på. 

 

•Nytt 3-4 dagers besøk i september ( uke 37?) med intervjuer av 

studenter og ansatte på ulike nivå i systemet (emne, studieprogram, 

fakultet, sentralledd) 



NTNUs internavis: 

http://www.universitetsavisa.no/student/article16310.ece 

http://www.universitetsavisa.no/student/article16320.ece 

 

Adresseavisen: 

http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article7107751.ece 

 

NTNUs egen pressemelding i etterkant, med lenke til selve rapporten: 

http://www.ntnu.no/aktuelt/pressemeldinger/13/nokut-rapport 

http://www.universitetsavisa.no/student/article16310.ece
http://www.universitetsavisa.no/student/article16320.ece
http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article7107751.ece
http://www.ntnu.no/aktuelt/pressemeldinger/13/nokut-rapport
http://www.ntnu.no/aktuelt/pressemeldinger/13/nokut-rapport
http://www.ntnu.no/aktuelt/pressemeldinger/13/nokut-rapport

