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NTNUs fem hovedprioriteringer 

2015

Horisont 2020 Fremtidsrettede studier og 
innovative læringsformer

Bærekraftig 
nyskapingsarbeid

Tematiske satsinger Campusutvikling
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Framtidsrettede studier og 

innovative læringsformer

Virksomhetsmål 2015:

8) NTNU skal tilby robuste og attraktive studieprogram med 

læringsmål som møter samfunnets framtidige behov

9) NTNU skal fremme undervisningskompetanse og utvikle 

NTNU Toppundervisning

10) NTNU skal etablere en ordning med universitetsskoler
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Hva gjør prorektor? 

• Løfte utdanningsområdet 

– Må skje i samspill med sektoren

• Mer fokus på utvikling av utdanning

• Prosjekter synlig for ledelse og kollegaer

• Øke strategisk pott 

• Lyse ut midler

• Fokus på pedagogisk kompetanse

• Rammebetingelser for utdanning -

studieprogramlederrollen 
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Virtuelle kjemiske rom
Prosjektleder: Hilde Lea Lein

Fornying av 

matematikkutdanningen
Prosjektleder: Mats Ehrnström

Smart læring
Prosjektleder: Arne Krokan

Prosjekt innovativ lektorutdanning 
(PROSJEKTIL)
Prosjektleder: Heidi Brøseth

Video for kvalitet
Prosjektleder: Jonas Persson

TransArk
Prosjektleder: Gro Rødne

2-IT
Prosjektleder: Guttorm Sindre

Innovativ utdanning NTNU 
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Generelle suksessfaktorer

• God kompetanse

• Tydelige belønningssystem

• Hensiktsmessig organisering

• Gode rutiner

• Klare ansvarsforhold

• God ledelse

• Inspirerende  organisasjonskultur

Ser at NTNU har utviklet seg – vi er på vei!
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Suksess faktorer

• Felles forståelse for endringsbehov

• Utdanningsledelse 

• Balanserte insentiver mellom 
utdanning og forskning

• Kompetanse på hvordan å gi god 
undervisning.

• Karriere og  merittering som 
inkluderer utdanning
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«Temperturen» er målt, 

Digital tilstandsrapport 2014



Nye kommunikasjonsmåter

Nye verktøy

Utfordringer og muligheter
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Endring krever energi

• Organisasjon

– Strategi

– Utdanningsledelse

– Kultur

• Individ

– Motivasjon

– Kompetanse

– Belønning



NTNU i Trondheim 4. og 5. mai 2015

www.læringsfestivalen.no

• Tema: Nye metoder for 

læring og undervisning som 

støttes av teknologi.

• For: Faglærere, ledere og 

teknisk-administrativt ansatte 

med støttefunksjoner ved  

universitet og høyskoler.

Inspirere, motivere, 
diskutere lage 
nettverk.

http://www.læringsfestivalen.no/

