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Kvalitetssikring av emner ved 
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NTNUs system for kvalitetssikring av emner

• Nye element fom 2014:
– Spørreundersøkelse i alle emner minst hvert 3. år

– 3 referansegruppemøter pr semester (oppstart, 
midt og mot slutten)

– Emnerapporter og referansegrupperapporter legges i 
en database som er tilgjengelig for alle studenter og 
ansatte ved NTNU

– Evaluering av alle studieprogram minst hver 5. år

– Handlingsplaner for utvikling av alle studieprogram 
og undervisning til alle institutt godkjennes av 
dekanus hvert år etter forslag fra hvert program og 
institutt

– Meld avvik - Si fra-side for studenter hvis du 
opplever at det vanlige kvalitetssikringssystemet ikke 
virker
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Roller - Emneansvarlig

• Opprette referansegruppe, kalle inn til tre møter

• Skrive emnerapport etter gjennomført 
undervisning og avsluttende eksamen

• Sørge for at referansegrupperapportene og 
sluttevaluering er tilgjengelig for nåværende og 
nest kull studenter. 

• Sørge for at programleder og instituttleder får 
emnerapporten

• Avholde spørreundersøkelse minst hvert 3. år

• Utvikle emnet på grunnlag av emnerapporten
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Roller - Studenter

• Delta i referansegrupper, skrive referansegrupperapport og gi input til 
referansegruppen

• Svare på spørreundersøkelser

• Velge representanter til studieprogramråd, ledergrupper og styrer på 
ulike nivå ved NTNU

• Sette seg inn i læringsmål for emner og program

Student og lærer samarbeider?
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Roller - Referansegruppen

• Representerer studentene i tre møter med emneansvarlig i løpet av 
semesteret.

• Skriver en selvstendig rapport som skal legges ved emnerapporten

• Minst tre studenter deltar, men det bør være minst en student for hvert 
program der studenter fra flere program tar samme emne.

• I emner med få studenter kan alle studentene utgjøre 
referansegruppen.

• Referansegruppen skal ha løpende dialog med emnets øvrige 
studenter og representere disse på møtene med emneansvarlig.

• Studentene skriver referansegrupperapportene.
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Lenker til NTNUs kvalitetssikringssystem for 
utdanning

• Beskrivelse av systemet på www: http://www.ntnu.no/utdanningskvalitet/

• Alle detaljer finnes på innsida:  
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Kvalitetssikring+av+utdanning

• Side for avviksmelding: https://innsida.ntnu.no/avvik

• Database for emnerapporter ol: 
https://irom.ivt.ntnu.no/ivt/adm/kvalitetssikring-utdanning/


