Studiekvalitetsprisen
Vedtatt av viserektor 24.04.2017

Statutter
1. Prisen gir anerkjennelse til ansatte, og kan tildeles enkeltpersoner eller en gruppe som har
markert seg i arbeidet for å utvikle studiekvaliteten ved NTNU i Gjøvik
2. Prisen tildeles av en jury bestående av to fra Studentparlamentet (inkludert leder), viserektor
og seksjonsleder for utdanning, Gjøvik. En av studentene er juryleder, og juryleder har
dobbeltstemme
3. Prisen består av en pengesum, for tiden kr 15.000,- samt et diplom
4. Prisen kan ikke tildeles samme person eller gruppe innenfor en femårsperiode
5. Person eller gruppe kan ikke benytte prisbeløpet til tiltak av privat karakter
6. Forslag til kandidater kan fremmes av studenter og ansatte, begrunnet ut fra de vedlagte
kriteriene. Vi ønsker at tre eller flere personer går sammen om å nominere en person eller
gruppe.
7. Juryen utarbeider en skriftlig begrunnelse for sin tildeling
8. Studiekvalitetsutvalget foretar utlysning av prisen
9. Nominasjon sendes via elektronisk skjema/epost
10. Prisen kunngjøres og utdeles på et arrangement i mai/juni

Kriterier for Studiekvalitetsprisen
Ved tildeling av prisen bør det legges vekt på momentene som er nevnt under hovedområdene
læringsmetoder, læringsmiljø og kvalitetsutvikling. Andre momenter som har hatt positiv innvirkning
på studiekvaliteten ved NTNU i Gjøvik kan også vektlegges.

Læringsmetoder
Personen eller gruppen har bidratt til å utvikle læringsmetoder som


Knytter teori og praksis sammen på en god måte



Skaper et engasjement og ansvar for eget studiearbeid blant studentene



Involverer studentene som samarbeidspartnere i læringsprosessen



Involverer studentene i FoU-relaterte aktiviteter

Læringsmiljø
Personen eller gruppen har bidratt til å utvikle læringsmiljøet slik at det:


oppleves som engasjerende og inkluderende



er preget av åpen kommunikasjon



er preget av god service

Kvalitetsutvikling
Personen eller gruppen har bidratt til kvalitetssikring og kvalitetsutvikling ved å:


gjennomføre systematisk evaluering av studier, undervisning og faglig virksomhet



dokumentere vilje til å trekke konsekvenser av resultatene og til å drøfte dem med
studentene

Vedlikeholdes av Studiekvalitetsutvalget

