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HF-sak 44/19 
 
 

Saksbehandler: Maria Helene Hanssen Beck 

 
 

Høyring om langsgåande vurdering ved NTNU 

I oktober skal Studenttinget svare på høyring om langsgåande vurdering ved NTNU. Prorektor har nedsatt 
ei arbeidsgruppe som har hatt som oppgåve å skildre dei ulike vurderingsformene som vert praktiserte ved 
NTNU i dag, med særleg vekt på ulike tilnærmingar til langsgåande vurdering. Vidare har gruppa kome med 
forslag til definisjonar som skal heimlast i forskrift om studier ved NTNU, gitt ei skildring av korleis 
grunnleggande studentrettigheiter skal bli ivaretatt, i tillegg til å skildre særskilte utfordringar knytt til 
vurderingsformane slik dei vert praktiserte ved NTNU i dag. Vedlagt rapport er grunnlaget for høyringa. 

 
Vi er bedt om å svare på følgande spørsmål: 

 

• Skal NTNU fortsette med dagens praksis for langsgående vurdering (mappevurdering og løpende vurdering) 
slik praksisen er beskrevet i vedlagt notat? Vi ber høringsinstansene vurdere om delvurdering og 
mappevurdering, slik mappe foreslås i arbeidsgruppens rapport, vil være tilstrekkelige vurderingsordninger for 
langsgående vurdering. 

 
• Er definisjonene som foreslås tilstrekkelige eller har man forslag til endringer? Definisjonene vil bli hjemlet i 
NTNUs studieforskrift for å sikre likebehandling. 

 
• Dersom NTNU skal fortsette med vurderingsformen «løpende vurdering» slik den praktiseres i dag og 
beskrives i notatet må følgende besvares: 
o Hva er den faglig/pedagogiske begrunnelsen for å opprettholde denne vurderingsformen? 
o Hvorfor kan ikke denne vurderingsformen erstattes med bruk av delvurderinger? 
o Hvordan ivaretas grunnleggende studentrettigheter som anonymitet, klage- og gjentaksmuligheter og 
tilbakemelding underveis til studentene? Hvordan ivaretas krav til etterprøvbarhet av denne vurderingsformen? 

 

• Bør NTNU foreta noen andre veivalg? I så fall hvilke? 
 
• Arbeidsgruppen har registrert at det i flere emner praktiseres en form for frivillig vurdering i form av en valgfri 
semesterprøve. Det er opp til studenten selv å bestemme om semesterprøven skal avlegges eller ikke, og om 
den skal telle i sluttkarakteren (og da bare i positiv retning). Dersom semesterprøven gir dårligere resultat enn 
skriftlig eksamen under tilsyn som avlegges på slutten av semesteret, settes sluttkarakteren på grunnlag av 
eksamen alene. Er dette en tilnærming til frivillig vurdering som NTNU skal fortsette med? Hvis så, med hvilken 
faglig begrunnelse? 

 
De står fritt til å velge å fokusere på utvalgte spørsmål. Det er også mogleg å sende inn merknader eller 
innspel til rapporten som går utover desse spørsmåla. 

 
 

For at vi skal kunne ta med dykkar innspel i høyringssvaret, ber vi om at vi mottek desse innan mandag 7. 
oktober. 
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Langsgående vurdering ved NTNU - rapport på høring 

 
Prorektor har nedsatt en arbeidsgruppe som har hatt som oppgave å beskrive hvilke vurderingsformer som 
praktiseres ved NTNU i dag, med særlig vekt på ulike tilnærminger til langsgående vurdering. 

 
Arbeidsgruppen er i tillegg bedt om å komme med forslag til definisjoner som skal hjemles i forskrift om 
studier ved NTNU, gi en beskrivelse av hvordan grunnleggende studentrettigheter skal ivaretas, samt beskrive 
særskilte utfordringer knyttet til de vurderingsformene slik de praktiseres i dag. 

 
Arbeidsgruppens rapport har vært presentert og drøftet i Fakultetsforum og Utdanningsutvalget. 

Vedlagt følger arbeidsgruppens rapport, og vi ber enhetene gi tilbakemelding på følgende: 

 Skal NTNU fortsette med dagens praksis for langsgående vurdering (mappevurdering og løpende 
vurdering) slik praksisen er beskrevet i vedlagt notat? Vi ber høringsinstansene vurdere om 
delvurdering og mappevurdering, slik mappe foreslås i arbeidsgruppens rapport, vil være 
tilstrekkelige vurderingsordninger for langsgående vurdering. 

 

 Er definisjonene som foreslås tilstrekkelige eller har man forslag til endringer? Definisjonene vil bli 
hjemlet i NTNUs studieforskrift for å sikre likebehandling. 

 

 Dersom NTNU skal fortsette med vurderingsformen «løpende vurdering» slik den praktiseres i dag og 
beskrives i notatet må følgende besvares: 

 

o Hva er den faglig/pedagogiske begrunnelsen for å opprettholde denne vurderingsformen? 

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Saksbehandler 

E-post: Høgskoleringen 1, +47 73 59 50 00 Kjersti Møller 

7491 TRONDHEIM postmottak@ntnu.no Hovedbygningen 
Telefaks 

http://www.ntnu.no +47 Tlf: +47 
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o Hvorfor kan ikke denne vurderingsformen erstattes med bruk av delvurderinger? 
o Hvordan ivaretas grunnleggende studentrettigheter som anonymitet, klage- og 

gjentaksmuligheter og tilbakemelding underveis til studentene? Hvordan ivaretas krav til 
etterprøvbarhet av denne vurderingsformen? 

 

 Bør NTNU foreta noen andre veivalg? I så fall hvilke? 
 

 Arbeidsgruppen har registrert at det i flere emner praktiseres en form for frivillig vurdering i form av 
en valgfri semesterprøve. Det er opp til studenten selv å bestemme om semesterprøven skal avlegges 
eller ikke, og om den skal telle i sluttkarakteren (og da bare i positiv retning). Dersom semesterprøven 
gir dårligere resultat enn skriftlig eksamen under tilsyn som avlegges på slutten av semesteret, settes 
sluttkarakteren på grunnlag av eksamen alene. Er dette en tilnærming til frivillig vurdering som NTNU 
skal fortsette med? Hvis så, med hvilken faglig begrunnelse? 

 
Vi ber om enhetenes tilbakemelding innen 14. oktober 2019. 

 
 

 
Med hilsen 

 

 
Anne Borg Kjersti Møller 

prorektor for utdanning seniorrådgiver 
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1 Bakgrunn 

 
NTNUs studieforskrift mangler tydelige definisjoner på flere begreper som brukes i 

forbindelse med vurdering, og det er i den forbindelse behov for en begrepsavklaring for blant 

annet å kunne legge til rette for en enhetlig tilnærming til langsgående vurdering, samt åpne 

for mer bruk av midtsemesterprøve underveis i semesteret. 

 
I det følgende gis det en overordnet beskrivelse av dagens vurderingspraksis knyttet til ulike 

former for langsgående vurdering slik disse praktiseres ved NTNU1 i dag, med særlig vekt på 

«delvurdering», «mappevurdering» og det som arbeidsgruppen har valgt å betegne som 

«løpende vurdering». 

 

Rapporten har vært presentert og drøftet i Fakultetsforum og Utdanningsutvalget. 

 

2 Mandat 
Arbeidsgruppen skal identifisere hvilke utfordringer dagens praksis medfører. 

 

For å ha en felles forståelse ved NTNU skal arbeidsgruppen foreslå definisjon og presisering 

av begrep som brukes i forbindelse med vurdering. Dette gjelder som eksempel delvurdering, 

mappevurdering, løpende vurdering, midtsemesterprøve, hjemmeeksamen, muntlig prøve. 

 

Dette også for å sikre at studentenes rettigheter og plikter som omfatter sensurering, klage, 

begrunnelse, gjentak og stryk i den forbindelse blir ivaretatt. Arbeidsgruppen skal ta hensyn 

til at det er et ønske å legge til rette for nye vurderingsformer. 

 

Forslaget skal drøftes i Fakultetsforum før det legges frem for Utdanningsutvalget. De 

meriterte underviserne og studenter skal inviteres til en workshop for å gi sine innspill til 

arbeidet. 

 

Arbeidsgruppen skal ferdigstille sitt forslag innen utgangen av april 2019. 

 

3 Beskrivelse av dagens vurderingspraksis 

 
3.1 Innledning 

 
NTNU skal «sørge for at kandidatenes kunnskaper og ferdigheter blir prøvet og vurdert på en 
upartisk og faglig betryggende måte. Vurderingen skal også sikre det faglige nivå ved 
vedkommende studium. Det skal være ekstern evaluering av vurderingen eller 

vurderingsordningene», jf. § 3-9 (1) i lov om universiteter og høyskoler2. 
 

 

 

 
 

 

1 Praksis er også en form for langsgående vurdering, men denne vurderingsformen er ikke nærmere beskrevet i 

dette notatet. 
2 Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15
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Universitets- og høyskoleloven gir ingen ytterligere beskrivelse av hvilke typer 

vurderingsordninger som er tillatt annet enn å vekselsvis henvise til «prøve», «eksamen», 

«bedømmelse av oppgave» eller «annen vurdering». 

 
I rapporten drøftes det som betegnes som «vurdering»; nærmere bestemt «alle typer prøving 
av studentens kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som gir grunnlag for 
fastsettelse av karakter i et emne», jf. § 1-2 i forskrift om studier ved NTNU 

(studieforskriften)3. 

 

I henhold til forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning 

(studietilsynsforskriften)4 skal undervisnings-, lærings- og vurderingsformer være tilpasset 

læringsutbyttet for studietilbudet, jf. § 2-2 (5). Undervisning, vurderingsordning(er) og 
læringsaktiviteter i et emne skal betraktes som en helhet, jf. Biggs’ «constructive alignment». 

Som det fremgår av NTNUs kvalitetsmelding for utdanning 2015-2016 bør Rektor «prioritere 
å sikre at bruken av nye læringsformer og verktøy er forankret i en faglig basert 

didaktikk/pedagogikk, og ikke kun ses på som et middel til effektivisering uten vekt på faglig 

og pedagogisk gevinst». 

 

I 2015 skrev gruppen som ble nedsatt som del av satsningen NTNU toppundervisning en 

rapport som redegjør for sentrale prinsipper og begreper innen vurdering5. Samlet viste 
undersøkelsene at det er et unisont ønske fra faglærere og studenter om mer langsgående 

vurdering som tvinger studenter til mere jevnt arbeid, samt åpner for å gi tilbakemeldinger om 

progresjon i læringsprosessen. For å utvikle dagens vurderingspraksis ved NTNU oppga 
nesten alle respondentene at de trenger mere tid og ressurser, etterfulgt av et mer fleksibelt 

regelverk og bedre finansiering. 

 

Valg av vurderingsformer skal være faglig forankret, men i tillegg til det faglige og 

pedagogiske viser det seg imidlertid at det er mange andre rammebetingelser som spiller inn 

ved avvikling av vurdering ved NTNU. Arbeidsgruppen beskriver disse rammebetingelsene 

og reiser spørsmål om de i enkelte tilfeller utgjør den egentlige begrunnelsen for valg av 

vurderingsform. 

 

Rammebetingelsene som påvirker, og i noen tilfeller virker begrensende eller hemmende for 

utvikling omfatter blant annet en utfordrende og krevende logistikk. Hvert år avvikles 

nærmere 140 000 unike skriftlige skoleeksamener. Brorparten av disse avvikles i løpet av to 

fireukersperioder i henholdsvis mai og desember. De øvrige vurderingsformene er ikke 

inkludert i denne beregningen. En såpass omfattende eksamensavvikling, som i hovedsak 

skyldes små emner som ofte har flere delvurderinger innebærer særlige utfordringer med 

tanke på romkapasitet og læringsareal, i tillegg til innfløkte matriser som skal sikre 

kollisjonsfrihet med eksamensavvikling i andre emner. Dette medfører utfordringer for 

støtteapparatet, i tillegg til omfattende krav til infrastruktur. 

 

NTNU tar mål av seg til å bli nasjonalt ledende når det gjelder digitalisering av vurdering, 

men det eksisterer fremdeles en del tekniske utfordringer før denne ambisjonen kan realiseres, 

særlig knyttet til digitaliseringen av skriftlige eksamener under tilsyn. Dette skyldes blant 

annet behovet for fagspesifikk tredjepartsprogramvare. Fagspesifikk programvare lar seg 
 

 
 

3 Forskrift om studier ved Norges-teknisk naturvitenskapelige universitet (studieforskriften) 
4 Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) 
5 Gode vurderingsformer ved NTNU – veien videre. Rapport fra prosjektet Alternative vurderingsformer NTNU 

toppundervisning, Trondheim juni 2016. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-08-1449
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-02-07-137
https://www.ntnu.no/documents/1263030840/0/Gode%2Bvurderingsformer%2Bved%2BNTNU%2Bversjon%2B26%2B5.pdf/798bfb47-0ddb-4931-bd90-71838ca27e1f
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foreløpig ikke kjøre på kandidatenes eget utstyr (BYOD), men vil etter hvert kunne sikres ved 

innføring av en proxy-løsning på NTNUs eget utstyr. I fremtiden ligger det også en VDI- 

løsning for tredjepartsprogramvare som sikrer denne funksjonaliteten på studentenes egen PC. 

Når dette blir aktuelt er imidlertid usikkert. 

 

Det er også verdt å merke seg at avvikling av vurdering er gjenstand for en omfattende og 

detaljert nasjonal lovregulering for å ivareta studentenes rettigheter og plikter. Dette gjelder 

særlig forhold knyttet til sensur, begrunnelse og klage. Ved fastsetting av vurderingsform må 

hensynet til etterprøvbarhet og studentenes klagerett vektlegges og ivaretas. Dette betyr blant 

annet at med unntak av vurdering av kandidater i praksisstudier, bør arbeidsprosesser og 

lignende bare gjøres til gjenstand for vurdering dersom de er beskrevet i skriftlige rapporter, 

muntlige prøver eller fremlegg. 

 

Alle eksamensoppgaver (oppgavetekster) skal bevares. Dette innebærer at oppgavene skal 

være arkivert som arkivmateriale i NTNUs sak-/arkivsystem ePhorte. Dersom det etableres 

andre elektroniske løsninger for å oppbevare materiale som er bevaringsverdig skal NTNU 

melde fra om disse systemene til Riksarkivaren, jf. Riksarkivarens rundskriv nr. 2/2002. 

Eksamensbesvarelser skal oppbevares av institusjonen så lenge den er pliktig til det av 

administrative, forvaltningsmessige og regnskapsmessige hensyn.6 Ved NTNU tilsier de 
interne retningslinjene at eksamensbesvarelser skal oppbevares i minimum 2 år. Enheter som 

ønsker å oppbevare besvarelser ut over to år står fritt til å gjøre dette, men materialet skal 
kasseres på et tidspunkt. 

 

Tidsfaktoren spiller også en vesentlig rolle i planleggingsprosessen når det gjelder valg av 

vurderingsform. Kravet om tidlig fastlegging av vurderingsform oppleves for mange som et 

hinder og noe som går på bekostning av muligheten til nytenkning utprøving av innovative 

vurderingsformer. På den annen side så skal NTNU sikre at studentene gis riktig informasjon 

om hva som forventes av dem, og denne informasjonen registreres stort sett i EpN. Terskelen 

for å endre vurderingsform etter at emnebeskrivelsen er vedtatt og kunngjort for studentene er 

meget høy og skal kun skje der det foreligger en saksbehandlingsfeil. 

 

NTNU har flere lokaler tilgjengelige som såkalte «Eksamenshus». Disse kan benyttes til både 

digital og analog eksamen. NTNUs største eksamenslokale, Sluppenvegen 14 i Trondheim, 

har plass til 1440 kandidater. Den økte kapasiteten medfører en mulighet til å benytte slike 

lokaler utover ordinær eksamensperiode. 

 

3.2 Formål og hensikt 

 
I dette notatet har vi i hovedsak forsøkt å beskrive noen former for langsgående vurdering slik 

disse praktiseres ved NTNU i dag. Samtidig har vi forsøkt å beskrive hvilke konsekvenser 

valg av vurderingsform har for de lovmessige forpliktelsene vi er pålagt som institusjon. 

Arbeidsgruppen har særlig erfart at det hersker en del forvirring rundt klage- og 

gjentaksbestemmelsene og hvordan disse skal praktiseres. Forvirringen gjør seg særlig 

gjeldende i forbindelse med langsgående vurdering. Misforståelsene knyttet til dette 

innebærer unødig ressurs- og tidsbruk for både vitenskapelig og administrativt ansatte, samt 

påfølgende usikkerhet og misnøye hos studentene. 
 
 

 

6 Riksarkivarens vedtak av 13. mars 2007 om bevaring og kassasjon av eksamensbesvarelser m.m. i 

universitetssektoren og de vitenskapelige høgskolene 
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Innad ved NTNU praktiseres de samme vurderingsformene forskjellig, noe som nok blant 

annet kan skyldes ulike tradisjoner mellom tidligere NTNU og de fusjonerte høgskolene. 

Etter arbeidsgruppens syn medfører ulik praksis betydelig risiko for feil; både feil informasjon 

til student og faglærer, samt uriktig håndtering av klager og gjentak, hvilket igjen kan 

medføre brudd på grunnleggende studentrettigheter. Arbeidsgruppen håper at 

begrepsavklaringen i dette notatet vil redusere risikoen og samtidig lette arbeidet for de som 

skal velge vurderingsform i emnet. 

 

Vi håper også at begrepsavklaringene tydeliggjør det handlingsrommet den enkelte faglærer 

har når vurderingsform skal velges. Vi ber våre lesere være særlig oppmerksom på at ved 

NTNU praktiseres to former for langsgående vurdering; mappe- og løpende vurdering og at 

det er problematisk å skille mellom disse. Begrepsbruken her kan ha bidratt til forvirring når 

det gjelder forståelsen av mappevurdering spesielt, samtidig som det synes som om løpende 

vurdering benyttes både formativt (underveisvurdering med tilbakemeldinger) og summativt 

(oppsummerende sluttvurdering) på samme tid. 

 

Dersom det gis støtte til arbeidsgruppens foreslåtte begrepsavklaringer vil definisjonene 

hjemles i studieforskriften. Dette vil kreve et styrevedtak. Utfyllende regler til NTNUs 

studieforskrift må deretter gjennomgås og eventuelt endres. 

 

Vi gjør oppmerksom på at denne rapporten ikke tar sikte på å gi anbefalinger knyttet til nye 

og innovative vurderingsformer. I den forbindelse anbefales rapporten «Gode 

vurderingsformer ved NTNU-veien videre» som er en leveranse fra prosjektet alternative 

vurderingsformer i NTNU toppundervisning. 

 

3.3 Problemstillinger 

 
I løpet av arbeidet har arbeidsgruppen funnet det nødvendig å få tilbakemelding om 

nødvendige veivalg i det videre arbeidet og vi ber enhetene besvare følgende i sine 

høringsinnspill (se vedlagt høringsbrev): 

 

 Skal NTNU fortsette med dagens praksis for langsgående vurdering (mappevurdering 

og løpende vurdering) slik praksisen er beskrevet i denne rapporten? Vi ber enhetene 

særlig vurdere om delvurdering og mappevurdering (slik dette er beskrevet) vil være 

tilstrekkelige vurderingsordninger for langsgående vurdering ved NTNU. 

 

 Er definisjonene som foreslås tilstrekkelige eller har man forslag til endringer? 

Definisjonene vil bli hjemlet i NTNUs studieforskrift for å sikre likebehandling. 

 

 Dersom NTNU skal fortsette med vurderingsformen «løpende vurdering» slik den 

praktiseres i dag og beskrives i rapporten må følgende besvares: 

 
o Hva er den faglig/pedagogiske begrunnelsen for å opprettholde denne 

vurderingsformen? 

o Hvorfor kan ikke denne vurderingsformen erstattes med bruk av 
delvurderinger? 

o Hvordan ivaretas og praktiseres grunnleggende studentrettigheter som 
anonymitet, klage- og gjentaksmuligheter og tilbakemelding underveis til 
studentene? 
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o Hvordan ivaretas krav til etterprøvbarhet av denne vurderingsformen? 
 

 Bør NTNU foreta noen andre veivalg? I så fall hvilke? 

 

 Arbeidsgruppen har registrert at det i flere emner praktiseres en form for frivillig 

vurdering i form av en valgfri semesterprøve. Det er opp til studenten selv å bestemme 

om semesterprøven skal avlegges eller ikke, og om den skal telle i sluttkarakteren (og 

da bare i positiv retning). Dersom semesterprøven gir dårligere resultat enn skriftlig 

eksamen under tilsyn som avlegges på slutten av semesteret, settes sluttkarakteren på 

grunnlag av eksamen alene. Er dette en tilnærming til frivillig vurdering som NTNU 

skal fortsette med? Hvis så, med hvilken faglig begrunnelse? 

 

 

4 Delvurdering 
 

Delvurdering er ikke en vurderingsform i seg selv, men det er likevel nødvendig å forklare 

denne nærmere som bakteppe til drøfting av typer langsgående vurdering. I NTNUs 

studieforskrift er delvurdering definert som en «prestasjon som gis karakter og som inngår i 

beregningen av endelig karakter i emnet». Et emne kan ha flere delvurderinger, og vekting av 

delvurderinger skal fremgå av emnebeskrivelsen, jf. § 1-2 i studieforskriften. En delvurdering 

indikerer enkelt sagt at emnet består av flere vurderingsformer. Ved NTNU er det f.eks. 

vanlig at et emne består av en skriftlig eksamen under tilsyn og en oppgave. 

 

Sammenslåing av delvurderinger skal skje automatisk via det studieadministrative systemet, 

jf. § 5-1 (4) i studieforskriften. Bokstavkarakterene tilsvarer tallverdier slik: A=5, B=4, C=3, 

D=2, E=1, F=0. Tallverdiene brukes ved utregning av endelig karakter i emnet når flere 

delvurderinger skal inngå. Vektet gjennomsnitt beregnes med én desimal. Etter vanlige 

avrundingsregler foretas avrunding til helt tall, som gir bokstavkarakter i samsvar med 

tallverdien. Delvurderinger som inngår i grunnlaget for endelig karaktersetting i et emne må 

benytte samme karakterskala (enten A-F eller B/IB). 

 

Delvurderinger som inngår i samlet karakter, utløser studiepoeng først når hele emnet er 

bestått. Det må fremgå av emnebeskrivelsen hvorvidt alle delvurderinger må være bestått eller 

ikke. Emnebeskrivelsen eller utfyllende regler fastsetter hvilke delvurderinger som må tas opp 

igjen når studenten ikke har bestått emnet, jf. § 5-6 (3) i studieforskriften. Ved forbedring av 

karakter i et emne der karakteren fastsettes med grunnlag i flere delvurderinger, må alle tas 

opp igjen. Emnebeskrivelsen kan fastsette at en student som ønsker å forbedre karakter i et 

emne, kan ta opp den enkelte delvurdering, jf. § 5-6 (4) i studieforskriften. 

 

Studenten(e) kan klage først når karakter for emnet er kunngjort. Dersom emnet består av 

flere delvurderinger, skal studenten angi hvilken eller hvilke delvurdering(er) klagen gjelder, 

jf. § 6-2 (6) i studieforskriften. Emnebeskrivelsen kan fastsette at klageprosedyren finner sted 

allerede etter separat delvurdering når resultatet er til hinder for videre progresjon i 

semesteret, jf. § 6-2 (7) i studieforskriften. Krav om begrunnelse kan fremsettes etter hver 

delvurdering, slik det følger av universitets- og høyskoleloven. 

 

Det er viktig at man skiller delvurderinger fra såkalte «arbeider» i en mappevurdering eller 

«vurderingselementer» i løpende vurdering, ref. beskrivelsene under. Mappevurdering regnes 

som én delvurdering dersom mappen ikke er eneste vurderingsform i emnet. 
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Obligatoriske aktiviteter, dvs arbeider og prøver som må være godkjent for å kunne fremstille 

seg til vurdering, men der resultatet ikke inngår i beregningsgrunnlaget for karakter i emnet 

må også klart adskilles fra arbeider i en mappe, jf. § 1-2 i studieforskriften. 

 

 

5 Løpende vurdering 
 

Løpende vurdering er ikke definert i NTNUs studieforskrift, men mange fagmiljø benytter en 

langsgående vurderingsordning som består av flere vurderingsformer, som f.eks øvinger, 

semesteroppgave, prosjekt, skriftlig eksamen med tilsyn m.m., og hvor det gis en samlet 

sluttkarakter og ikke en karakter på hver enkelt del. 

 

Vi benytter begrepet løpende vurdering om denne vurderingsordningen. Ordningen er til dels 

lik den som er skissert i kapittel 4 Delvurdering, men det gis kun en samlet sluttkarakter. 

Ordningen ligner også det som er skissert i kapittel 6 Mappevurdering, men i motsetning til 

mappearbeider som man gjerne jobber med underveis og får tilbakemeldinger på, anses de 

ulike vurderingskomponentene i løpende vurdering sluttført ved innlevering, og dermed ikke 
til gjenstand for revidering og endring underveis. Vurderingsformen har et summativt, snarere 

enn et formativt7 element ved seg. 

 

Definisjon 

 

En aktuell definisjon kan være: 

 

Løpende vurdering er en vurderingsform der endelig karakter fastsettes på bakgrunn av flere 

vurderingselementer som arrangeres og fullføres hver for seg i løpet av semesteret. 
 

Ved løpende vurdering settes det ikke karakter på vurderingene som arrangeres og fullføres i 

løpet av semesteret, men de ulike vurderingene gis gjerne prosentpoeng av faglærer/sensor. 

Dette åpner for bruk av et mer faglig skjønn i den helhetlige sensureringen, i stedet for den 

systemadministrative sammenslåingen i FS som gjøres ved bruk av delvurderinger. Denne 

tilnærmingen til vurdering er mye brukt ved NTNU og enkelte fagmiljø bruker betegnelsen 

mappevurdering om dette. Å kalle denne vurderingsformen mappevurdering skaper mye 

forvirring, og NTNU bør av den grunn kun bruke begrepet mappevurdering slik 

arbeidsgruppen beskriver ordningen i kapittel 6, og endre til betegnelsen løpende vurdering 

der ordningen praktiseres som beskrevet her. 

 

Formål med vurderingsordningen løpende vurdering 

Hovedformålet med løpende vurdering er å la faglærer/sensor beholde muligheten til å sette 

sluttkarakter i stedet for at denne beregnes av studentdatasystemet FS. Enkelte setter 

poengsum underveis (ikke karakter) som en tilbakemelding til studenten. Argumenter for 

ordningen er at en prestasjon tidlig i semesteret ikke bør låse den helhetlige vurderingen av 

prestasjonene samlet sett. Et annet argument er at faglærer/sensor skal være suveren mht. 

hvilken karakter som gir best uttrykk for prestasjonene samlet sett. En maskinell beregning fra 
 

 
 

 

7 Det vises til rapporten Gode vurderingsformer for nærmere beskrivelse av forskjellen på formativ og summativ 

vurdering. 
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FS vil f.eks. alltid gi A dersom det er to deler som hver skal telle like mye og hvor en del blir 

vurdert til A og en til B. 

 
 

Krav til emnebeskrivelsen (innholdsbeskrivelse) 

I emnebeskrivelsen skal vurderingsformen beskrives i henhold til kravene i 

Studieplanveilederen, og det er viktig at studenten forstår forskjellen mellom løpende 

vurdering og mappevurdering dersom NTNU skal fortsette med denne vurderingspraksisen. 

 

Sensurering 

Det skal utarbeides skriftlig sensurveiledning til alle eksamener jf. § 3-9 (2) i universitets- og 

høyskoleloven. Sensurveiledningen skal være tilgjengelig for sensor før vurderingen starter 

og tilgjengelig for studentene når sensur foreligger, jf. § 5-11 (10) i studieforskriften. 

Regler for sensur slik de er beskrevet § 5-11 i studieforskriften gjelder. 

 

Det gis ikke egen karakter underveis i løpende vurdering. Sensor(ene) fastsetter sluttkarakter. 

Ved ny sensurering etter §§ 5-2 og 5-3 i universitets- og høyskoleloven skal minst to nye 

sensorer benyttes, hvorav minst én ekstern. 

 

Begrunnelse for og klage på karakter 

Begrunnelse for og klage på karakter behandles etter § 3-9 (5) og § 5-3 i universitets- og 

høyskoleloven. 

 

Det er vurderingselementene samlet som gis en karakter, og det er følgelig den samlede 

vurderingen som danner grunnlag for klage og begrunnelse etter reglene i § 6-2 i 

studieforskriften. 

 

Man må være oppmerksom på at dersom muntlig er en del av den løpende vurderingen, så er 

det ikke klagerett på muntlig, jf. § 5-3 i universitets- og høyskoleloven. Av den grunn 

anbefaler arbeidsgruppen at muntlig eksamen eller annen vurdering som etter sin art ikke lar 

seg etterprøve ikke inngår i den løpende vurderingsordningen da dette vil være utfordrende å 

håndtere ved en eventuell klage på sluttkarakteren. 

 

Ny vurdering ved ikke bestått 

Ved gjentak ved ikke bestått må samtlige vurderingselementer som inngår i den løpende 

vurderingsordningen tas opp igjen. Det er ikke mulig å foreta et utplukk. 

 

Forbedring av karakter 

Ved gjentak for å forbedre karakter må samtlige vurderingselementer som inngår i den 

løpende vurderingsordningen tas opp igjen, jf. § 5-6 (4) i studieforskriften. Det er ikke mulig 

å foreta et utplukk. 

 

Utsatt eksamen 

Utsatt eksamen følger reglene i studieforskriften, jf § 5-6 (1) og (2). 

 

Andre bestemmelser 

Den løpende vurderingsformen består av flere vurderingselementer som arrangeres og 

fullføres hver for seg i løpet av semesteret. Dette innebærer at besvarelsene må oppbevares 

etter hvert som de leveres på en slik måte at sensor kan foreta den endelige sluttvurderingen 

med grunnlag i de poengsummene sensor har gitt på de ulike vurderingselementene 
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underveis. Instituttet er ansvarlig for at besvarelsene oppbevares etter NTNUs retningslinjer 

for oppbevaring av besvarelser, og påser at disse kasseres når oppbevaring ikke lenger er 

nødvendig. 

 

Risikovurdering 

Det må eksistere et godt system for oppbevaring av besvarelser både underveis og over tid av 

besvarelser som inngår i løpende vurdering da de ulike poengsummene skal slås sammen på 

slutten av emnet når alle vurderingselementene er gjennomført. Dette for å sikre at 

studentenes rettigheter knyttet til klage og begrunnelse ivaretas. 

 

I tillegg må man være særlig oppmerksom på nødvendigheten av å ha omforente og 

transparente prosesser knyttet til gjentak ved stryk, gyldig forfall og forbedring der det er opp 

til den enkelte faglærer/sensor å administrere de ulike poenggivningene og gjøre en helhetlig 

vurdering før endelig karakter settes. Man må være spesielt oppmerksom på at dersom 

skriftlig eksamen under tilsyn inngår som en vurderingsform i den løpende 

vurderingsordningen, så er det ikke bare den som skal være gjenstand for gjentak eller 

forbedring, samtlige vurderingselementer skal tas opp igjen. 

 

Arbeidsgruppen anser at det er nødvendig at NTNU tar særskilt stilling til denne 

vurderingsformen, da det fra et faglig/pedagogisk ståsted er vanskelig å skille denne fra bruk 

av delvurderinger, særlig da vurderingsformen fremstår som en oppsummerende stikkprøve 

av studentens kompetanse på et bestemt tidspunkt i læringsløpet. Det bør vurderes om 

delvurdering og mappevurdering, slik mappe foreslås her, vil være tilstrekkelige 

vurderingsordninger for langsgående vurdering. 

 

6 Mappevurdering 
 

Mappevurdering er heller ikke definert i NTNUs studieforskrift, men mange fagmiljø benytter 

en vurderingsform hvor flere arbeider skal leveres underveis og gis tilbakemeldinger, enten 

fra faglærer eller medstudenter, med den hensikt at studenten får anledning til å gjøre 

endringer og forbedringer før det endelige sluttproduktet leveres til sensur. Ordningen er til 

dels lik den som er skissert i kapittel 4 Delvurdering siden mappen inneholder flere deler, 

men skiller seg fra et emne med flere delvurderinger da det kun gis en felles sluttkarakter på 

hele mappen. Ordningen ligner også det som er skissert i kapittel 5 Løpende vurdering, men 

her er det snakk om en formativ tilnærming hvor det skal gis tilbakemelding underveis, 

snarere enn en summativ poenggivning ved hvert vurderingselement slik det er lagt opp til 

ved løpende vurdering. 

 

Mappe som vurderingsform brukes på ulike måter og forstås på ulike vis, og arbeidsgruppen 

foreslår at NTNU vedtar en felles definisjon av mappevurdering. 

 

Definisjon 

 

En aktuell definisjon kan være: 

 

Mappevurdering er en vurderingsform der flere arbeider leveres i løpet av semesteret, men 

der disse deretter vurderes samlet og gis en felles karakter. Mappevurdering er en formativ 

vurderingsform som innebærer at studentens arbeid og aktivitet gjennom hele emnet legges til 

grunn ved sensurering, og forutsetter og verdsetter studentaktivitet gjennom hele 
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emneforløpet. Det gis ikke en felles karakter før alle arbeidene er innlevert og mappen som 

helhet sensureres. Mappevurdering kan dermed gjennomføres som selvstendig 

vurderingsform, eller i kombinasjon med andre delvurderinger. 

 

Bare skriftlige arbeider eller andre arbeider som er av en slik art at vurderingen lar seg 

etterprøve, kan inngå i en mappe. Skriftlig eksamen under tilsyn eller muntlig eksamen kan 

ikke inngå som del av en mappevurdering nettopp av hensyn til den formative tilnærmingen, 

men det er fullt mulig å tilby et emne hvor vurderingsformen består av to delvurderinger 

hvorav den ene er en mappevurdering, og den andre f.eks. er en skriftlig eksamen under tilsyn 

eller en muntlig eksamen. Det vil også være mulig å benytte justerende muntlig i tilknytning 

til en mappevurdering. 

 

Mappen kan beskrives som en portfolio som ved innlevering blir et vurderingsobjekt som skal 

være gjenstand for sensur. Arbeidene samlet, eller et forhåndsdefinert uttrekk av arbeidene, 

leveres normalt mot slutten av emnet og er gjenstand for en helhetlig sensurering hvor 

karakter gis. Vurdering av prosess og progresjon kan inngå i sensureringen. 

 

Formål med mappevurdering 

Mappevurdering er en formativ vurderingsform som innebærer at studentens arbeid og 

aktivitet gjennom hele emnet legges til grunn ved sensurering og forutsetter og verdsetter 

studentaktivitet gjennom hele emneforløpet. Mange etterlyser mulighet for å gi studenter 

tilbakemeldinger og respons underveis, enten fra faglærer selv, eller fra medstudenter eller 

læringsassistenter, og at studentene jobber kontinuerlig med de ulike arbeidene over en 

periode som igjen styrker den faglige forståelsen og læringen. 

 

Faglig kan man se på mappevurdering som en pedagogisk metode, snarere enn bare en 

vurderingsform. Mappe som vurderingsform åpner for mange muligheter, mange ulike 

arbeidsformer kan inngå, og dermed ulike læringsformer som i seg selv åpner for fleksibilitet 

i valg av læringsaktiviteter. En mappe kan f.eks. inneholde oppgaver, tester, essay, rapporter, 

blogger, innlegg, lyd- og bildefiler, kunsthåndverk, installasjoner o.lign. Faglærer får mange 

friheter ved å bruke denne ordningen, men det stilles store krav til ressurser. 

 
 

Krav til emnebeskrivelsen (innholdsbeskrivelse) 

I emnebeskrivelsen skal vurderingsformen beskrives i henhold til kravene i 

Studieplanveilederen og det er viktig at studenten forstår forskjellen mellom løpende 

vurdering og mappevurdering. Senest ved undervisningsstart må studentene vite følgende: 

 

a) hva mappen skal inneholde og hva som skal inngå i vurderingsgrunnlaget 

b) art og omfang av de ulike arbeidene som inngår i mappen 

c) hvordan prosess og progresjon skal inngå i vurderingsgrunnlaget for mappen som helhet, 

dersom dette er aktuelt – f.eks. ved bruk av refleksjonsnotat 

d) rekkefølge for innlevering av de enkelte arbeidene (evt. om studenten selv kan velge 

rekkefølgen) eller om alt skal leveres samlet 

e) veiledningens form og omfang 

f) innleveringsfrist for de ulike arbeidene 

g) hvordan skal de enkelte arbeidene utføres/leveres, herunder om det er tillatt eller et krav 

om at noe skal leveres i fellesskap 

h) hvordan skal valget foregå dersom bare utvalgte arbeider skal danne grunnlaget for 

karakteren 



12  

<Begrepsdefinisjoner for vurdering> 

 

 

 

Sensurering 

Det skal utarbeides skriftlig sensurveiledning til mappen som vurderingsform, jf § 3-9 (2) i 

universitets- og høyskoleloven. Sensurveiledningen skal være tilgjengelig for sensor før 

vurderingen starter og tilgjengelig for studentene når sensur foreligger, jf. § 5-11 (10) i 

studieforskriften. Regler for sensur slik de er beskrevet i studieforskriften § 5-11 gjelder. 

 

Medstudenter eller faglærer kan gi studenten tilbakemelding på de ulike arbeidene i mappen 

underveis. Disse tilbakemeldingene (fagfellevurdering) kan for eksempel danne grunnlag for 

forbedring og øving før arbeidene leveres til endelig sensur. Ofte vil et refleksjonsnotat med 

selvvurdering leveres når mappen i sin helhet leveres til sensurering. Sensurering skjer i det 

mappen endrer karakter fra å være en arbeidsmappe (portfolio) til et vurderingsobjekt. 

 

Det gis ikke egen karakter underveis i mappevurdering. Sensor(ene) fastsetter sluttkarakter. 

Ved ny sensurering etter §§ 5-2 og 5-3 i universitets- og høyskoleloven må minst to nye 

sensorer benyttes, hvorav minst én ekstern. 

 

Begrunnelse for og klage på karakter 

Begrunnelse for og klage på karakter behandles etter § 3-9 (5) og § 5-3 i universitets- og 

høyskoleloven. 

 

Det er arbeidene i mappen som gis en samlet karakter, og det er følgelig den samlede 

vurderingen som danner grunnlag for klage og begrunnelse etter reglene i § 6-2 i 

studieforskriften. 

 

Ny vurdering ved ikke bestått 

Ved gjentak ved ikke bestått må samtlige av arbeidene i mappen tas opp igjen. Det er ikke 

mulig å foreta et utplukk. 

 

Forbedring av karakter 

Ved gjentak for å forbedre karakter må samtlige av arbeidene i mappen tas opp igjen, jf. § 5-6 

(4) i studieforskriften. Det er ikke mulig å foreta et utplukk. 

 

Andre bestemmelser 

Det er studenten selv som har ansvaret for å oppbevare arbeidene sine inntil mappen i sin 

helhet leveres til sensur. Læringsstøttesystemet kan støtte oppbevaringen underveis, men det 

digitale vurderingssystemet bør understøtte innleveringen til sensur digitalt, med mindre det 

foreligger faglige eller tekniske hensyn som tilsier annen innleveringsmåte. 

 

Risikovurdering 

Det er viktig å skille mellom arbeider i en mappe, delvurderinger og vurderingselementer i 

løpende vurderingsordning. Videre er det viktig å være klar over at dette er en 

arbeidskrevende vurderingsordning da det som hovedregel skal gis tilbakemeldinger på flere 

arbeider underveis i semesteret. 
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7 Midtsemesterprøve 
 

Midtsemesterprøve er ikke en vurderingsordning som sådan, men en skriftlig eksamen under 

tilsyn som legges utenom de definerte eksamensperiodene på slutten av hvert semester. 
 

Definisjon 

 

En aktuell definisjon kan være: 

 

Midtemesterprøve er en skriftlig eksamen under tilsyn nedad begrenset til 120 min som skal 

arrangeres av Avdeling for studieadministrasjon i løpet av semesteret. Midtsemesterprøve 

kan være en av flere delvurderinger, inngå i løpende vurdering eller være eneste 

vurderingsform i emnet. Midtsemesterprøven arrangeres normalt utenom eksamensperioden, 

jf. studieforskriften § 5-2. 

 

Formål med ordningen 

Hensikten med midtsemesterprøven er å ivareta behov for å tilby en skriftlig eksamen med 

tilsyn utenom eksamensperioden fastsatt av rektor, og som kan administreres av Avdeling for 

studieadministrasjon (SA). Det er blant annet påpekt at innovative fagmiljøs økonomi 

begrenser muligheten til å eksperimentere med midtsemesterprøver som er plassert utenfor 

eksamensperioden. SA har tidligere ikke hatt tilgjengelige ressurser til å arrangere disse, slik 

at om fagmiljøene har ønsket å legge denne type vurderinger utenom de vedtatte periodene, 

har de selv måttet stå for og bekoste gjennomføringen. Dette er særlig aktuelt i forbindelse 

med bruk av lokaler tilpasset digital eksamensavvikling. Dette gir fagmiljøet anledning til å 

prøve studenter underveis i semesteret, og kan avlaste i de ordinære eksamensperiodene. 

 
 

Krav til emnebeskrivelsen (innholdsbeskrivelse) 

I emnebeskrivelsen skal vurderingsformen beskrives i henhold til kravene i 

Studieplanveilederen. Beskrivelsen av vurderingsformen avhenger av om midtsemesterprøven 

er en delvurdering (skriftlig eksamen under tilsyn), eneste vurderingsordning, eller et 

vurderingselement i en løpende vurderingsform. 

 

Sensurering 

Det skal utarbeides skriftlig sensurveiledning, jf. § 3-9 (2) i universitets- og høyskoleloven. 

Sensurveiledningen skal være tilgjengelig for sensor før vurderingen starter og tilgjengelig for 

studentene når sensur foreligger, jf. § 5-11 (10) i studieforskriften. Regler for sensur slik de er 

beskrevet i studieforskriften § 5-11 gjelder. Utarbeidelse av sensurveiledning avhenger av om 

midtssemesterprøven er en selvstendig vurderingsordning i emnet, en delvurdering eller 

vurderingselement i en løpende vurderingsform. 

 

Begrunnelse for og klage på karakter 

Begrunnelse for og klage på karakter behandles etter § 3-9 (5) og § 5-3 i universitets- og 

høyskoleloven, samt § 6-2 i studieforskriften. Prosedyre avhenger av om 

midtssemesterprøven er en selvstendig vurderingsordning i emnet, en delvurdering eller 

vurderingselement i en løpende vurderingsform. 

 

Ny vurdering ved ikke bestått 

Ved gjentak ved ikke bestått må reglene i § 5-6 (3) i studieforskriften følges. Prosedyre 
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avhenger av om midtssemesterprøven er en selvstendig vurderingsordning i emnet, en 

delvurdering eller vurderingselement i en løpende vurderingsform. 

 

Forbedring av karakter 

Ved gjentak for å forbedre karakter må reglene i § 5-6 (4) i studieforskriften følges. Prosedyre 

avhenger av om midtssemesterprøven er en selvstendig vurderingsordning i emnet, en 

delvurdering eller vurderingselement i en løpende vurderingsform. 

 
 

Utsatt eksamen 

Utsatt eksamen følger reglene i studieforskriften, jf. § 5-6 (1). 

 
 

Risikovurdering 

Midtsemesterprøven må, så langt det lar seg gjøre, planlegges slik at den ikke kolliderer med 

øvrig undervisningsopplegg for studentene. Ved arrangering av midtsemesterprøve må det 

også tas hensyn til eventuelle andre eksamener som skal holdes, og det må kunne vurderes 

hvorvidt det er hensiktsmessig å legge disse til samme dag, for å begrense utgiftene til 

bemanning så mye som mulig. Tidspunkt og dato for midtsemesterprøve må planlegges i 

samarbeid med Avdeling for studieadministrasjon (SA). Midtsemesterprøve kan være godt 

egnet for emner av større omfang, men skal alltid gjennomføres etter avtale med SA. 

 

8 Øvrige vurderingsformer 
 

I henhold til mandatet er det også ønskelig at arbeidsgruppen sier noe om de øvrige 

vurderingsformene. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er ønskelig å lage en uttømmende 

oversikt over ulike vurderingsformer, da dette kan virke begrensende for en innovativ 

tilnærming til vurdering ved NTNU. Etter innspill fra fakultetene i fakultetsforum og i 

utdanningsutvalget har vi likevel valgt å gi en nærmere beskrivelse av muntlig prøve og 

hjemmeeksamen. 

 

8.1 Muntlig eksamen 

 
Definisjon 

 

En aktuell definisjon kan være: 

 

Muntlig eksamen, som også kan omfatte presentasjon og lignende, gis enten som selvstendig 

vurderingsform, eller som justerende muntlig. Med justerende muntlig menes muntlig prøve 

som har en særlig tett sammenheng med forutgående skriftlig arbeid, så som masteroppgave, 

større skriftlig arbeid, mappevurdering, hjemmeeksamen eller lignende. 

 

Krav til emnebeskrivelsen (innholdsbeskrivelse) 

I emnebeskrivelsen skal vurderingsformen beskrives i henhold til kravene i 

Studieplanveilederen. Man må være særlig påpasselig på å oppgi om muntlig prøve er en 

selvstendig vurderingsform/delvurdering eller justerende, og hvorvidt vurderingen 

gjennomføres i gruppe eller individuelt. 
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Opplegget for muntlig vurdering skal gjøres kjent for studentene i god tid før 

eksamenstidspunktet. Dette kan for eksempel gjelde hvorvidt kandidaten gis anledning til å 

forberede seg på et bestemt tema på forhånd, hvilke hjelpemidler som eventuelt er tillatt hvor 

lenge eksaminasjonen skal foregå, og hvorvidt karakteren på skriftlig kunngjøres i forkant 

eller samtidig ved justerende muntlig. 

 

Sensurering 

Det skal utarbeides skriftlig sensurveiledning til muntlig som vurderingsform, jf. § 3-9 (2) i 

universitets- og høyskoleloven. Sensurveiledningen skal være tilgjengelig for sensor før 

vurderingen starter og tilgjengelig for studentene når sensur foreligger, jf. § 5-11 (10) i 

studieforskriften. Regler for sensur slik de er beskrevet i studieforskriften § 5-11 gjelder. 

 

Begrunnelse for og klage på karakter 

Begrunnelse for og klage på karakter behandles etter § 3-9 (5) og § 5-3 i universitets- og 

høyskoleloven samt § 6-2 i studieforskriften. Ved vurdering som etter sin art ikke kan 

etterprøves, kan karakter ikke påklages, jf. § 5-3 (5) i universitets- og høyskoleloven. Ved 

justerende muntlig kan kandidaten klage på den skriftlige delen, og dersom sensur endres skal 

det avholdes ny muntlig prøve til fastsetting av endelig karakter. 

 

Ny vurdering ved ikke bestått 

Ved gjentak ved ikke bestått må reglene i § 5-6 (3) i studieforskriften følges. 

 

Forbedring av karakter 

Ved gjentak for å forbedre karakter må reglene i § 5-6 (4) i studieforskriften følges. 

 

Utsatt eksamen 

Utsatt eksamen følger reglene i studieforskriften, jf § 5-6 (1). 

 

Andre bestemmelser 

Muntlig vurdering skal være offentlig med mindre hensynet til gjennomføring tilsier noe 

annet, jf. universitets- og høyskoleloven § 3-9 (3). Når vurderingsformen omfatter justerende 

muntlig, må hovedvurderingsform være bestått før muntlig kan gjennomføres, jf. § 5-11 (11) i 

studieforskriften. 

 

 

8.2 Hjemmeeksamen 

 
Definisjon 

 

En aktuell definisjon kan være: 

 

Hjemmeeksamen er en vurderingsform der kandidatene har fått en bestemt tid på å besvare 

en gitt eller selvvalgt problemstilling enkeltvis eller i grupper normalt i form av et skriftlig 

arbeid, og der alle hjelpemidler er tilgjengelige. 

 

Krav til emnebeskrivelsen (innholdsbeskrivelse) 

I emnebeskrivelsen skal vurderingsformen beskrives i henhold til kravene i 

Studieplanveilederen. Man må være særlig påpasselig med å beskrive i hvilken grad 

samarbeid mellom kandidatene er tillatt. Det er tillatt å drøfte oppgaven med andre, men 
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samarbeid mellom enkeltindivider der besvarelsen skal leveres individuelt som fører til 

tekstlikhet, betraktes som fusk. 

 

Sensurering 

Det skal utarbeides skriftlig sensurveiledning til hjemmeeksamen som vurderingsform, jf. § 3- 

9 (2) i universitets- og høyskoleloven. Sensurveiledningen skal være tilgjengelig for sensor 

før vurderingen starter og tilgjengelig for studentene når sensur foreligger, jf. § 5-11 (10) i 

studieforskriften. Regler for sensur slik de er beskrevet i studieforskriften § 5-11 gjelder. 

 

Begrunnelse for og klage på karakter 

Begrunnelse for og klage på karakter behandles etter § 3-9 (5) og § 5-3 i universitets- og 

høyskoleloven samt § 6-2 i studieforskriften. 

 

Ny vurdering ved ikke bestått 

Ved gjentak ved ikke bestått må reglene i § 5-6 (3) i studieforskriften følges. 

 

Forbedring av karakter 

Ved gjentak for å forbedre karakter må reglene i § 5-6 (4) i studieforskriften følges 

 

Utsatt eksamen 

Utsatt eksamen følger reglene i studieforskriften, jf § 5-6 (2). 

 

Risikovurdering 

Hjemmeeksamen stiller ekstra krav til identifisering og autentisering av kandidaten. 

 

Det stilles også oftere strengere krav til kildehenvisning, ettersom studentene har mer tid og 

kan bruke flere hjelpemidler. Studenter skal ha lært hvordan de skal benytte kilder og 

referanser og hva som kan medføre mistanke om fusk. 

 

9 Oppsummering 
 

Som det fremgår innledningsvis har det ikke vært innenfor arbeidsgruppens mandat å foreta et 

dypdykk i vurderingsteoretiske spørsmål for å sikre et grunnlag for å videreutvikle 

vurderingsordningene ved NTNU. Hensikten har vært å belyse dagens vurderingspraksis og 

bidra til å skape en felles forståelse av hva som ligger i en del utvalgte begrepsdefinisjoner. 

 

En felles begrepsforståelse i bunn innebærer etter arbeidsgruppens syn at det vil bli lettere å 

finne en god balanse mellom tilrettelegging for pedagogisk videreutvikling av 

vurderingsformer og samtidig ivareta grunnleggende studentrettigheter i det videre 

vurderingsarbeidet ved NTNU. 



 

 
 

HF-sak 47/19 
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Studieprogramråd 

Målgruppe: Medarbeidere Studenter Tema: Undervisning Emneplanlegging 

 
På denne siden finner du informasjon om studieprogramrådets funksjon, mandat og sammenset- 

ning. 

 

Temaside om råd og utvalg | Kvalitetssystem for  utdanning 

In English: Programme Council 

Skriv ut 

 

 

 

Om studieprogramrådet # 

 
Alle studieprogram skal ha en studieprogramleder og et studieprogramråd. Ansvaret for at dette 

er på plass ligger hos dekanen. 

 

NTNUs kvalitetssystem for utdanning fastslår: 

 
"Studieprogramrådet er et rådgivende organ som skal bidra i arbeidet med utvikling av kvaliteten 

i studieprogrammet. Studieprogramrådet skal bestå av studenter, vitenskapelig ansatte og admi- 

nistrativt ansatte. Studieprogramrådet skal ha ekstern representasjon eller sørge for innspill fra 

eksterne aktører. Et studieprogramråd kan fungere som råd for flere studieprogram". 

 

Studieprogramrådet er en arena for utvikling av studieprogrammet med innspill fra arbeidslivet. 

Studieprogramrådet skal bidra til helhet, sammenheng og relevans i studieprogrammet og gi 

strategisk støtte til studieprogramleder. 

Føringer for arbeidet i studieprogramrådet gis i blant annet i: 

studietilsynsforskriften 

nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk 

studiekvalitetsforskriften 

NTNUs kvalitetssystem 

NTNUs internasjonale handlingsplan 

 
 

Mandat # 
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Studieprogramrådet skal gi råd til dekan og instituttledere i saker som vedrører studieprogram- 

mets kvalitet, faglige og pedagogiske profil, innhold, struktur og gjennomføring. 

Rådets oppgaver # 
 

Ivareta langsiktig utvikling av studieprogrammet for å imøtekomme samfunnsoppdraget, kravet om rele- 

vans, og kravet om forskningsbasert utdanning 

Bidra til å sikre kvalitet og relevans i studieprogrammet/-ene gjennom utvikling av læringsutbyttebeskri- 

velser, og anbefale nødvendige tiltak 

Følge med på frafall og gjennomstrømming og anbefale nødvendige tiltak 

Gi råd om studieprogrammets design; sammensetning av emner, progresjon, 

spesialiseringer/studieretninger og valgmuligheter inkludert studentutveksling 

Vurdere om emner som inngår i programmet har læringsaktiviteter og vurderingsformer som bidrar til å 

oppnå studieprogrammets/-enes totale læringsutbytter 

Gi innspill til den årlige studieprogramevalueringa 

Bidra i og følge opp de periodiske evalueringene av  studieprogrammet  

Gi råd om utvikling av læringsmiljøet på studieprogrammet 

Uttale seg i høringssaker som angår studieprogrammet 

Gi råd om studentrekruttering og markedsføring, samt opptakskrav og dimensjonering. 

 
 

Sammensetning og funksjonstid # 

 
Studieprogramrådet oppnevnes av dekanen. Dekanen avgjør hvilke studieprogram som skal inn- 

gå i samme studieprogramråd. Der det er flere studienivå (årsstudier, bachelorutdanninger, vi- 

dereutdanninger og masterutdanninger, videreutdanninger i denne sammenheng forstås som vi- 

dereutdanning som bygger på bachelorgrad og er en del av ordinær studieportefølje, unntak for 

betalingsstudier), fra årsstudier til masterutdanning, bør disse dekkes av samme studieprogram- 

råd. 

Studieprogramrådet skal normalt ha følgende sammensetning: 

Studieprogramleder(e) 

Eventuell(e) studieprogramkoordinator(er) 

Vitenskapelig tilsatte som representerer den faglige bredden i studieprogrammet/-ene 

Studentrepresentanter 

Eksterne representanter fra relevant arbeidsliv 

Administrativt tilsatt, som kan fungere som sekretariat for rådet 

 

Eventuelle avvik fra foreslått sammensetning må begrunnes. 

 
Et studieprogramråd skal helst ikke overskride 10 medlemmer. Hvis rådet dekker flere studiepro- 

gram med ulike studieprogramledere, bør ledelse av studieprogramrådet gå på omgang mellom 

studieprogramlederne. Hvis et studieprogram tilbys i flere studiebyer, skal studieprogramrådet 

sammensettes slik at alle studiebyene er representert. 

 

Studieprogramrådet møtes normalt 1–2 ganger per semester, og møtene bør knyttes til milepæ- 

ler i studieåret, eksempelvis arbeidet med studieplaner og kvalitetsmelding. Funksjonsperioden 

er 4 år. Studentrepresentantene har ett års funksjonstid og oppnevnes av studentrådet ved fakul- 

tetet. 
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Studieprogram som tilbys i flere studiebyer skal ha felles studieprogramråd og en studieprogram- 

leder, men kan ha stedlig(e) studieprogramkoordinator(er). Studieprogramkoordinator utpekes av 

dekan og skal, i nært samarbeid med studieprogramleder, koordinere og gjennomføre faglige ak- 

tiviteter i gjeldende studieby. 

 

Studieprogramleder og eventuelle  studieprogramkoordinatorer  utgjør  studieprogrammets  samle- 

de ledelse. Kompensasjon i henhold til bestemmelsene i Statens personalhåndbok kan gis  til 

eksterne medlemmer. 

 

# 

Studentene er involvert i studieprogramevaluering gjennom: 

representasjon i alle studieprogramråd, og at 

emnerapport med studentevaluering går til studieprogrammene de er tilknyttet. 

 
 

Fakultetenes  mandater # 
 

AD - Fakultet for arkitektur og design 

HF - Det humanistiske fakultet 

IE - Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk 

IV - Fakultet for ingeniørvitenskap 

MH - Fakultet for medisin og helsevitenskap 

NV - Fakultet for naturvitenskap 

SU - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 

ØK - Fakultet for økonomi 

 

Se også # 
 

Evaluere studieprogram 

Mandat for studieprogramleder ved NTNU 

 

Tagger: rapport kvass utdanningskvalitet kvalitetssikring studieprogramråd 

studieprogramrådet  emnerapport studieprogramleder 

 4 Vedlegg 

18451 Visninger 
 

 

Var dette nyttig? Gjennomsnitt (1 Stemme) 

Studentenes deltakelse 



 

 
 

 

 

Velkommen som nyvalgt programtillitsvalgt (PTV) 
Velkommen som nyvalgt programtillitsvalgt (PTV) ved ett av studieprogrammene ved HF 

eller SU-fakultetet.. Som programtillitsvalgt har du et spennende og lærerikt år i vente. Et år 

hvor du også har mulighet til å møte mange engasjerte mennesker på tvers av alle 

fagområder på Dragvoll. 

Som nyvalgt PTV er det et par ting det er viktig å utføre så fort som mulig, og under følger en 

liten sjekkliste: 

o Fylle ut medfølgende registreringsskjema og taushetserklæring og returnere dette til 

vår konsulent; Elin på studentrådskontoret. 

o Informasjon til studentene på studieprogrammet om kontaktinfo til PTVene må 

ajourføres 

o Når du får tilsendt en arbeidskontrakt så må denne fylles ut og returneres snarest 

mulig da den har sammenheng med lønna for vervet du nå er valgt til. 
 

Som tillitsvalgt er du en del av det omfattende studentdemokratiet ved NTNU. Nedenfor ser 

du en grafisk fremstilling av hele organisasjonen. Du hører til på studieprogram-nivået, mens 

FTVene representerer studentene på fakultetsnivå. Det er mange som fortsetter videre i 

studentdemokratiet etter å ha hatt et verv som PTV. 

 

 

Da gjenstår det kun å ønske deg lykke til i ditt nye verv. 

 
 

Vennlig hilsen FTVene 



 

 
 

Forkortelser 
HF Det humanistisk fakultet 

SU Fakultetet for samfunns- og utdanningsvitenskap 

FTV Fakultetstillitsvalgt 

ITV Instituttillitsvalgt 

LTV Lektortillitsvalgt 

PTV Programtillitsvalgt 

AU Arbeidsutvalget (består av FTVene) 

STi Studenttinget 

VT Velferdstinget 

SiT Studentskipnaden i Trondheim 

 

 
I stillingsinstruksen er våre obligatoriske arbeidsoppgaver spesifisert. 

Dette er oppgaver som SKAL gjennomføres. 

Arbeidsoppgaver 
 

 Fungerer som et kontaktledd mellom studenter og studieprogram. 

 Skal delta på programrådsmøter eller lignende ved studieprogrammet. 

 Har møteplikt ved allmøtene ved instituttet og fakultetet. 

 Refererer fra eventuelle programråd til sine respektive instituttillitsvalgte. 

 Informere studentene på programmet om saker som er relevante for dem, og 
om kommende møter og valg. 

 Fange opp signaler fra studentene 

 Være et kontaktledd for linjeforeninger og fagutvalg, og i samarbeid med ITV 
aktivt følge opp disse gruppene. 

 Følge opp referansegrupper i henhold til retningslinjer for referansegruppe- 
arbeid. 

 Har møteplikt ved møtene de instituttillitsvalgte arrangerer for programråds- 
tillitsvalgte og linjeforeningsledere ved instituttet. 

 Er selv ansvarlige for å finne aktuelle kandidater når perioden men er valgt for 
er over. 

 Skal skrive semesterrapport/erfaringsskriv 

 
Her er forslag til hva programtillitsvalgte BØR gjøre for å være synlige for egne studenter. 

 
 

 Henge opp bilde/plakat av seg selv på institutt tavlen med kontaktinfo 

 Lag et forum eller send en melding via Blackboard om hvem man er og hva man gjør 
i begynnelsen av hvert semester. 



 

 

Registreringsskjema PTV 
 

 

 

Institutt:    

Studieprogram:    

Valgt på allmøte:    

Valgt for periode:    

Erstatter:    
 

 

 

 

 

Fornavn:    
 

Etternavn:    
 

 

Fødselsdato:    
 

Privatadresse:    
 

Postnr./sted    
 

Telefon (privat):    
 

 

E-mail adresse:    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vennligst fyll ut dette skjemaet og ikke glem å gi beskjed til Studentrådenes konsulent når du 

flytter. Leveres SNAREST til konsulent. 
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TAUSHETSLØFTE 

 

Jeg er kjent med at Forvaltningslovens § 13 pålegger meg taushetsplikt om forhold jeg får 

kjennskap til gjennom arbeidet jeg har ved NTNU. Dette gjelder forhold om enkeltpersoner som 

ellers ikke er alminnelig kjent. 

 

Jeg er klar over at jeg ved å bryte denne taushetsplikten kan pådra meg straffeansvar etter 

Straffelovens § 121. Taushetsplikten gjelder også etter at dette ansettelsesforholdet har opphørt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sted, dato Underskrift 

 

 

 

 

 
Forvaltningsloven § 13 lyder: 

 

"Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller 
kjennskap til det han i forbindelse med arbeidet eller tjenesten får vite om: 

 

1) noens personlige forhold, eller 
 

2) tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av 
konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår. 

 

Som personlige forhold regnes ikke fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, 
yrke, bopel og arbeidssted, med mindre slike opplysninger røper et klientforhold eller andre forhold som må 
anses som personlige. Kongen kan ellers gi nærmere forskrifter om hvilke opplysninger som skal regnes som 
personlige, om hvilke organer som kan gi privatpersoner opplysninger som nevnt i punktumet foran og 
opplysninger om den enkeltes personlige status for øvrig, samt om vilkårene for å gi slike opplysninger. 

 

Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Han kan heller ikke 
utnytte opplysninger som nevnt i denne paragraf i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre." 


