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Møtedato: 16.02.2012 Saksbehandler: Simon Utseth Sandvåg
_______________________________________________________________________

O-sak 01/12 Læringsmiljøutvalget, dets mandat og dagsorden

_______________________________________________________________________

Vedlegg
Høring om LMU
§ 4-3 i Lov om universiteter og høyskoler

Forkortelser
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet
STi – Studenttinget
LMU - Læringsmiljøutvalget
_______________________________________________________________________

Bakgrunn for saken1
Neste møte i LMU finner sted den 15. mars. Før den tid har vi fått et oppdrag fra Berit2
Kjeldstad om å komme opp med et par saker til det kommende møtet, da hun er av3
den oppfatning at det er vi studenter selv som vet best hvordan læringsmiljøet på4
skolen er. Her ser jeg det som veldig nødvendig at flest mulig får muligheten til å si5
sin sak, så jeg har derfor sendt det ut som en høring til FTRene og studentrådene.6
Fristen for dette høringssvaret har ennå ikke gått ut, så alle svarene har ikke kommet7
inn ennå.8

9
Saksbehandlers vurdering10
For at jeg skal ha best mulig grunnlag for å komme med gode saker til LMU, trenger11
jeg gode innspill fra dere. Tenk derfor over hvilke saker du ser på som viktige og12
aktuelle for et godt læringsmiljø på NTNU.13

14
Arbeidsutvalgets innstilling15
Saken diskuteres på STi-møte den 16.02.2012.16



07.02.12 Saksbehandler: Simon Utseth Sandvåg

07.02.12

Til Studentrådene
___________________________________________________________________

Høring om Læringsmiljøutvalgets mandat og studentenes forslag til dagsorden

___________________________________________________________________

Forkortelser:

LMU - Læringsmiljøutvalget
STi - Studenttinget NTNU
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Bakgrunn for saken
På det forrige møtet i LMU innledet vi en sak om hva LMUs mandat skulle være.
Omfanget av LMU er utvilsomt veldig stort, og leder av LMU, prorektor Berit
Kjeldstad, har kommet med en oppfordring til oss studenter å sette dagsorden for
utvalget.

Vi planlegger å lage en orientering om dette til det neste STi-møtet, den 16. februar,
men det vil være en kontinuerlig prosess som vil vedvare gjennom hele året, og det
vil sikkert bli tatt opp igjen. Neste møte i LMU er 15. mars, og der har vi fått et klart
oppdrag om å sette en dagsorden.

Dette står skrevet om LMUs mandat på NTNUs sider:

Mandat for Læringsmiljøutvalget

Læringsmiljøutvalget (LMU) er et rådgivende organ for NTNUs styre og ledelse og
har ansvar for det helhetlige arbeidsmiljøet for studentene. I samarbeid med ledelsen
skal læringsmiljøutvalget bidra til at universitetet utvikler et godt studiemiljø, bedre
studentvelferd og et forsvarlig arbeidsmiljø for studentene.

Utvalget skal:

1. ha forslags- og uttalerett i saker som gjelder studentenes læringsmiljø
2. delta i planlegging av tiltak vedrørende læringsmiljøet
3. nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd,

herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet
4. avgi årlig rapport til styret om NTNUs arbeid med studentenes læringsmiljø
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Bakgrunnen for dette er § 4-3 i Lov om universiteter og høyskoler, som dere kan lese
her: http://www.lovdata.no/all/hl-20050401-015.html#4-3

Kom gjerne med innspill på følgende punkter:

- Hva mener dere skal være LMUs mandat?

- Hvilke saker ønsker dere skal tas opp?

Dette er veldig brainstorming, så ingenting er for dumt, for stort eller for smått i denne
sammenhengen. Frist for høring er tre uker fra dags dato, som vil bli den 28. februar.

Vi takker for innspill!

Med Vennlig hilsen
Simon Utseth Sandvåg
Likestillings- og inkluderingsansvarlig, Studenttinget, NTNU
likestilling.inkl@studenttinget.no



§ 4-3. Læringsmiljø

(1) Styret har det overordnede ansvar for studentenes læringsmiljø. Styret skal, i
samarbeid med studentsamskipnadene, legge forholdene til rette for et godt
studiemiljø og arbeide for å bedre studentvelferden på lærestedet.

(2) Styret har ansvar for at læringsmiljøet på institusjonen, herunder det fysiske og
psykiske arbeidsmiljø, er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til
studentenes helse, sikkerhet og velferd. I utformingen av det fysiske arbeidsmiljøet
skal det, så langt det er mulig og rimelig, sørges for
a) at lokaler, adkomstveier, trapper mv. er dimensjonert og innredet for den

virksomhet som drives.

b) at lokalene har gode lys- og lydforhold og forsvarlig inneklima og luftkvalitet.

c) at lokalene blir vedlikeholdt og er rene og ryddige.

d) at lokalene er innredet slik at uheldige fysiske belastninger for studentene unngås.

e) at virksomheten er planlagt slik at skader og ulykker forebygges.

f) at tekniske innretninger og utstyr er forsynt med verneinnretninger og blir

vedlikeholdt slik at studentene er vernet mot skader på liv og helse.

g) at lokaler, adkomstveier, sanitæranlegg og tekniske innretninger er utformet på en

slik måte at funksjonshemmede kan studere ved institusjonen.

h) at læringsmiljøet er innrettet for studenter av begge kjønn.

i) at læringsmiljøet er utformet etter prinsippet om universell utforming.

Departementet kan i forskrift gi utfyllende bestemmelser om krav til læringsmiljøet.

(3) Ved institusjonen skal det være et læringsmiljøutvalg som skal bidra til at
bestemmelsene i første og annet ledd blir gjennomført. Utvalget skal delta i
planleggingen av tiltak vedrørende læringsmiljø, og nøye følge utviklingen i spørsmål
som angår studentenes sikkerhet og velferd. Styret kan tillegge utvalget også andre
oppgaver. Læringsmiljøutvalget skal holdes orientert om klager som institusjonen
mottar fra studenter vedrørende læringsmiljøet. Læringsmiljøutvalget kan gi uttalelser
om disse forholdene. Læringsmiljøutvalget skal gjøres kjent med pålegg og andre
enkeltvedtak som Arbeidstilsynet treffer. Læringsmiljøutvalget rapporterer direkte til
styret, og skal hvert år avgi rapport om institusjonens arbeid med læringsmiljø.
Studentene og institusjonen skal ha like mange representanter hver i utvalget.
Utvalget velger hvert år leder vekselvis blant institusjonens og studentenes
representanter.

(4) Institusjonens arbeid med læringsmiljøet skal dokumenteres og inngå som en del
av institusjonens interne system for kvalitetssikring etter § 1-6.

(5) Institusjonen skal, så langt det er mulig og rimelig, legge studiesituasjonen til rette
for studenter med særskilte behov. Tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av
de faglige krav som stilles ved det enkelte studium.



(6) Arbeidstilsynet fører tilsyn med at kravene i annet ledd overholdes.
Arbeidsmiljøloven kapittel 18 om tilsyn og tvangsmidler mv. gjelder tilsvarende så
langt det passer. Departementet kan gi forskrift med utfyllende bestemmelser om
tilsyn og tvangsmidler for å fremme overholdelse av denne paragraf.

Endret ved lov 21 des 2005 nr. 121 (ikr. 1 jan 2006).
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Møtedato: 16.02.2012 Saksbehandler: Anja Ziolkowski
_______________________________________________________________________

STi-sak 05/12 Valg til kontrollkomiteen
_______________________________________________________________________

Vedlegg
Instruks for Studenttingets kontrollkomité

Forkortelser
STi – Studenttinget
AU – Arbeidsutvalget
_______________________________________________________________________

Bakgrunn for saken1
På det konstituerende Allmøtet den 25.10.96 ble det vedtatt et reglement for STi,2
hvor det står skrevet at STi skal ha en Kontrollkomité, og at komiteens funksjon må3
reguleres i egen instruks. Fra Studenttingets reglement, sist endret 31.08.06:4

5
§ 7 Kontrollkomiteen6

§ 7.1 Myndighetsområde7
Kontrollkomiteen er STis kontrollorgan, og skal rapportere til STi.8

9
§ 7.2 Oppgaver10

Påtale vedtak gjort i arbeidsutvalg og STi dersom de strider mot vedtekter,11
retningslinjer og arbeidsprogrammet til STi.12
Kontrollere at rammene og vedtektene fastsatt av STi blir fulgt.13
Uttale seg om fortolkning av reglementer, forretningsorden, instrukser og14
lignende etter forespørsel fra STi, AU, leder eller møteleder.15
Følge aktivt opp arbeidet i arbeidsutvalget og STi slik at de også kan ha en16
støttefunksjon for organet og arbeidsutvalget.17

18
Kontrollkomiteens medlemmer kan ikke være representanter i STi eller Styret.19
Medlemmene av kontrollkomiteen har en valgperiode på 1 år.20

21
Saksbehandlers vurdering22
Saksbehandler ser det som viktig at medlemmene av kontrollkomiteen kan prioritere å23
være tilstede på Studenttingets møter i løpet av året, og ellers er tilgjengelig for24
Arbeidsutvalget og Studenttinget ved reglementsspørsmål. Det velges i nå 2 medlemmer,25
da Studenttinget på forrige møte valgte en leder for kontrollkomiteen.26



2
Arbeidsutvalgets innstilling27
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg.28
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Arbeidsinstruks for Kontrollkomiteen
til

Studenttinget NTNU

Vedtatt på møte i Studenttinget NTNU 03.02.97
Siste endringer ble gjort på STi-møte den 13.03.03

Fravikelighet
Denne arbeidsinstruks viker for Reglement for Studenttinget NTNU og Forretningsorden
for Studenttinget NTNU.

Sammensetning
Kontrollkomiteen har 3 medlemmer, hvorav en leder, som ikke kan være representanter
i STi eller Styret.

Myndighetsområde
Kontrollkomiteen er STis kontrollorgan, og skal rapportere til STi.

Kontrollkomiteen skal:
Påtale vedtak gjort i arbeidsutvalg og STi dersom de strider mot vedtekter,
retningslinjer og arbeidsprogrammet til STi.
Kontrollere at rammene og vedtektene fastsatt av STi blir fulgt. Med rammene
menes arbeidsprogram, møteprotokoll og budsjett som gjelder for studentene
ved NTNU.
Uttale seg om fortolkning av reglementer, forretningsorden, instrukser o.l. etter
forespørsel fra STi eller arbeidsutvalget.
Følge aktivt opp arbeidet i arbeidsutvalget og STi slik at de også kan ha en
støttefunksjon for organet og arbeidsutvalget.

Valg
Representantene i Kontrollkomiteen har en valgperiode på 1 år. Leder i komiteen velges
ved separat valg.

Endringer i arbeidsinstruksen
Arbeidsinstruks for Kontrollkomiteen vedtas av STi med simpelt flertall blant de
tilstedeværende representantene. Forslag til endringer behandles av arbeidsutvalget og
vedtas av STi.



Møtedato: 16.02.2012 Saksbehandler: Cathinka Thyness
_______________________________________________________________________

STi-sak 11/12 Valg av landsmøtedelegater til Norsk
studentorganisasjon (NSO)

_______________________________________________________________________

Vedlegg

Forkortelser
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet
STi – Studenttinget
NSO – Norsk studentorganisasjon
LM - Landsmøte
_______________________________________________________________________

Hensikt med saken1
Studenttinget skal velge 20 delegater og et tilstrekkelig antall (maximum 23) vara-2
delegater til Norsk Studentorganisasjons Landsmøte i Tønsberg 27.-29. april.3

4
Bakgrunn for saken5

6
Studenttinget NTNU er medlemslag i Norsk Studentorganisasjon (NSO). NSO er en7
interesseorganisasjon for så å si alle studenter på offentlige institusjoner i Norge. De8
jobber med kompetanseheving i lokallagene, slik som Studenttinget NTNU, og med å9
påvirke offentlige myndighetene i saker som angår studenter.10

11
Landsmøtet (LM) møtes en gang i året, og er NSOs høyeste organ. Her velges12
NSOs leder og arbeidsutvalg, samt personer til NSOs politiske komiteer, for det13
kommende skoleåret. Arbeidsprogrammet og organisasjonserklæringen disse må14
forholde seg til vedtas. På landsmøte 2012 skal likestillingspolitisk plattform vedtas.15

16
Alle studenter tilknyttet NTNU er valgbare. Ordinært LM avholdes hvert år i17
mars/april, og avholdes i år 27-29. april i Tønsberg. LM-delegatene får reise og18
opphold for regionsmøte og landsmøte dekket.19

20
Saksbehandlers vurdering21

22
Det skal velges 20 delegater til Landsmøtet, i tillegg til et passende antall vara som23
må kunne steppe inn på kort varsel og være godt forberedt. Saksbehandler24
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2

oppfordrer engasjerte studenter med og uten erfaring innen studentdemokratiet til å25
stille. I forkant av selve LM-helgen vil STi arrangere en rekke formøter der NTNU-26
delegatene kan delta og forberede seg på sakene som skal behandles på selve27

28
29

Landsmøtet. Det vil også arrangeres et regionsformøte i Tromsø 13.-15. april for30
midt- og nord-Norge delegasjonene.31

32
En rekke personer vil reise sammen med delegasjonen ned til Oslo. Dette gjelder33
blant annet Landsstyredelegatene og medlemmer i NSOs politiske komiteer. Det er34
ønskelig at de av disse som ikke er delegater stiller som vararepresentanter, slik at vi35
i tilfelle sykdom eller annet fravær kan stille med komplett delegasjon til alle tider.36

37
Arbeidsutvalgets innstilling38
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg.39
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Møtedato: 16.02.2012 Saksbehandler: Sverre Lindseth
_______________________________________________________________________

STi-sak 12/12Valgordning for IPR-utvalget
_______________________________________________________________________
Vedlegg
STi-sak 26/11 Fordeling av valg mellom Studenttinget og Arbeidsutvalget

Forkortelser
IPR - Intellectual Property Rights (Immaterielle rettigheter)
_______________________________________________________________________

Bakgrunn for saken1
Studenttinget vedtok i STi-sak 26/11 Fordeling av valg mellom Studenttinget og2
Arbeidsutvalget. Valg av Studenttingets representant i NTNUs IPR-utvalg ble3
imidlertid ikke behandlet. Det er behov for å ta stilling til hvorvidt denne4
representanten kan velges av arbeidsutvalget eller ikke.5

6
Saksbehandlers vurdering7
Sett opp mot vurderingene Studenttinget gjorde i STi-sak 26/11 anser ikke8
saksbehandler dette vervet for å være strategisk viktig.9

10
Saksbehandlers innstilling11
Arbeidsutvalget gis fullmakt til å velge Studenttingets representant i NTNUs IPR-utvalg.12
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Møtedato: 15.09.2011 Saksbehandler: Vegard Solberg
_______________________________________________________________________

AU-sak 26/11 Fordeling av valg mellom Studenttinget og Arbeidsutvalget
_______________________________________________________________________

Bakgrunn for saken
Dagens ordning med fordeling av valg mellom Studenttinget (STi) og Arbeidsutvalget
(AU) ble vedtatt i 2008. Det er fordelsaktig å vurdere fordelingen på nytt igjen slik at
Studenttinget beholder de valgene som er viktige å foreta i plenum, samtidig som at mest
mulig tid frigjøres til behandling av politiske saker.

Saksbehandlers vurdering
Saksbehandler har sett at valg tar mye tid å gjennomføre i Studenttinget. Det har derfor
blitt diskutert i høst å overføre noen av disse valgene til AU for å frigjøre tid til behandling
av politiske saker. Det er saksbehandlers oppfatning at Studenttinget må beholde
valgene til de strategisk viktige utvalgene. Det er derfor lagt vekt på å overføre alle
valgene som ikke anses å ha denne betydningen. I tillegg er det noen valg som har svært
stor betydning, men som må ligge til AU på grunn av stillingsbeskrivelsene til leder,
nestledere og medlemmer av Arbeidsutvalget. Ved å beholde de viktigste valgene tror
saksbehandler at STi vil oppleve valgene som viktigere å gjennomføre.

Særskilt om de foreslåtte endringene:24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Forvaltningsutvalget for lærerutdanningen: Her sitter det en representant fra det 5-årige
lektorprogrammet (5LU) og en fra praktisk pedagogisk utdanning (PPU). FUL har samme
posisjon som FUS på NTNU og er av strategisk betydning. Når det likevel er foreslått å
velge PPU-representanten i AU er dette av tidsmangel. PPU er et årsstudie og det er
derfor ikke mulig å velge inn representanter før Studenttinget tar sommerferie siden
inntaket da ikke er klart. Det er hensiktsmessig for studentene å velge inn representanter
så fort som mulig etter sommerferien og behandling i AU vil kunne fremskynde valget
inntil en måned.

Innovasjonssenter Gløshaugen: Det har vært tradisjon for at Start NTNU stiller med
kandidater til dette vervet. Start NTNU jobber for økt gründervirksomhet blant studenter
og har mye kunnskap på området. Saksbehandler anser ikke dette vervet som strategisk
viktig.

Redaksjonsrådet for Universitetsavisa: Redaksjonsrådet skal se til at Universitetsavisa
drives i tråd med formålsparagrafen og fungerer som rådgivende organ overfor redaktør
og utgiver. Saksbehandler anser ikke rådet som strategisk viktig.
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43
44
45
46
47
48
49
50
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52
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54
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57
58
59
60
61
62
63
64
65

Skikkethetsnemnda: Skikkethetsnemnda behandler saker hvor det er tvil om studenter er
skikket til å utøve den profesjonen de utdanner seg til. Kun profesjonsstudiene i medisin
og psykologi, samt lektorutdanningen er knyttet til skikkethetsnemnda. Organet er svært
viktig, men det er få kandidater og nemnda har ingen strategisk posisjon i NTNU-
systemet.

Styret i Stiftelsen ISFiT: ISFiT er organisert som en stiftelse og STi velger en av
representantene i styret. Styret godkjenner busjetter og er ansvarlig for å ansette leder for
festivalen, normalt etter innstilling fra Samfundsmøte. Saksbehandler anser ikke styret for
Stiftelsen ISFiT for å ha en særlig viktig strategisk posisjon.

Valgkomité: Valgkomiteen jobber med å finne kandidater til verv i Studentdemokratiet,
særlig til Styrevalget. Valgkomiteen har de siste to årene bestått av representanter fra de
store aktørene i studentfrivilligheten, som Samfundet, UKA, ISFiT, NTNUI med flere.
Valgkomiteen har ingen annen oppgave enn å drive frem kandidater. Valgkomiteen bør
fortsatt bestå av kandidater fra mange miljøer, noe som allerede i dag ligger til AU å
sørge for.

Arbeidsutvalgets innstilling
Arbeidsutvalget innstiller på fordelingen vist i tabell under.

Fordeling av valg mellom STi og AU
Organ Nåværende Forslag Endring?

VA
LG

IS
TU

D
EN

TT
IN
G
ET

Fadderutvalget Valgt av STi Velges i STi Nei
Forvaltningsutvalget for
Lærerutdanningen

Valgt av STi 5LU-repr.
velges av STi,
PPU-repr.
velges av AU

Ja

Forvaltningsutvalget for
Sivilingeniørutdanningen

Valgt av STi
(innstilling)

Velges i STi
(innstilling)

Nei

Klagenemnda Valgt av STi Velges i STi Nei
Kontrollkomité Valgt av STi Velges i STi Nei
NSOs Landsmøte Valgt av STi Velges i STi Nei
NSOs Landsstyre Leder valgt i

funksjon av sin
stilling, 2 valgt av
STi

Leder velges i
funksjon av sin
stilling, 2
velges i STi

Nei

Velferdstinget Valgt av STi Velges i STi Nei

VA
LG

IA
U

Forsknings- og
undervisningsfondet

Valgt av AU Velges i AU Nei

Innovasjonssenter på
Gløshaugen

Valgt av STi Velges i AU Ja

ISFiT rådsmøte Valgt av AU Velges i AU Nei
Miljøutvalget Valgt av AU Velges i AU Nei
Museumsrådet Valgt av AU Velges i AU Nei
Redaksjonsrådet for
Universitetsavisa

Valgt av STi Velges i AU Ja
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3
Skikkethetsnemnda Valgt av STi Velges i AU Ja
Styret i Stiftelsen ISFiT Valgt av STi Velges i AU Ja
Valgkomité Valgt av STi Velges i STi Nei
Valgstyret Valgt av AU Velges i AU Nei
Vitenskapsteoretisk
Forum

Valgt av AU Velges i AU Nei

VA
LG

IA
U
PÅ

G
R
U
N
N
A
V

ST
IL
LI
N
G
SB

ES
K
R
IV
EL

SE
R

Læringsmiljøutvalget 2 valgt av AU, 2
valgt av STi

2 velges i AU,
2 velges i STi

Nei

Likestillingskomiteen 1 valgt av AU 1 velges i AU Nei
Rådet for studenter med
funksjonshemming
(RFSF)

2 valgt av AU, 2
valgt av STi

2 velges i AU,
2 velges i STi

Nei

Utdanningsutvalget 1 valgt i AU, 1
valgt i STi

1 velges i AU,
1 velges i STi

Nei

Arbeidsmiljøutvalget Valgt av AU Velges i AU Nei
Forskningsutvalget Valgt av AU Velges i AU Nei
Studieby1 Valgt av AU Velges i AU Nei
Trondheim Studentråd Valgt av AU Velges i AU Nei
Prosessrådet Valgt av AU Velges i AU Nei
Alumnirådet Valgt av AU Velges i AU Nei
Dekanmøtet Valgt av AU Velges i AU Nei
Arbeidstakerregisteret Valgt av AU Velges i AU Nei
Dekanmøtet Valgt av AU Velges i AU Nei
Diverse prosjektgrupper Valgt av AU Velges i AU Nei

66
67
68
69
70
71
72

Dissens 1 fra Jørgen Blix og Vegard Solberg:
”Valgkomiteen velges i AU”

Dissens 1 fra Per Martin Sandtrøen:
”Valgkomiteen velges i STi”



Møtedato: 16.02.2012 Saksbehandler: Jon Mikkel Haugen og Sverre Lindseth
_______________________________________________________________________

STi-sak 13/12 Studenters veiledningsrettigheter ved master- og
bacheloroppgave
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Relevante linker
NTNUs studieforskrifter: http://www.ntnu.no/studier/reglement
NTNUs masteravtale: http://daim.idi.ntnu.no/masterkontrakt.html

Forkortelser
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet
UHR – Universitets- og høyskolerådet
MB-oppgave – Master- eller bacheloroppgave
_______________________________________________________________________

Bakgrunn for saken1
Studenttinget NTNU skal komme frem til prinsippene som bør ligge til grunn for2
utarbeidelsen av rutiner og standardkontrakt, som sikrer studentenes interesser3
under arbeidet med master- eller bacheloroppgave.4

5
Bakgrunn for saken6
Ved NTNU finnes det ingen sentrale retningslinjer eller regelverk som regulerer7
studentenes rettigheter for veiledning. I all hovedsak har studenter minst én intern8
veileder når de tar MB-oppgave ved NTNU, mens studenten ved samarbeid med9
bedrift også skal ha ekstern veileder. Intern veileder vil si at vedkommende er10
ansatt ved NTNU, mens ekstern vil si at vedkommende ikke er lønnsmottaker ved11
NTNU. Studieforskriftene for de ulike utdanningsområdene (se link) gir heller ikke12
noe mer oppklaring av studenters rettigheter.13

14
Det formelle ansvaret for oppfølging av studenter som skriver MB-oppgaver ligger15
på fakultetet, men er i utstrakt grad delegert ned på instituttnivå. Studentene16
skriver under på en kontrakt når de får utlevert sin MB-oppgave. Denne17
kontrakten inneholder formaliteter som blant annet personalia, beskrivelse av18
oppgaven, frister og navn på veiledere (se link).19

20
Utover denne kontrakten finnes det en rekke ulike løsninger på instituttene. Det er21
varierende hvor mye informasjon studentene får. Noen informeres muntlig om22
hvilke rettigheter studenter har når det gjelder rett på utsettelse av innlevering og23
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rett på å skifte veileder hvis samarbeidet ikke fungerer. Andre får tilnærmet ingen24
beskjed. Denne praksisen ses på som lite hensiktsmessig for studentene, da alle25
skal informeres grundig om sine rettigheter.26

27
Ved å foreta noen stikkprøver har saksbehandler fått bekreftet at konflikter28
mellom studenter og veiledere forekommer hvert semester på NTNU. Det er29
umulig å få noe eksakt tallmateriale da disse konfliktene ikke registreres sentralt.30
Slik rutinene er i dag skal disse konfliktene tas opp med instituttleder ved31
instituttet der oppgaven skrives. Hvis studenten føler at konflikten ikke følges opp32
i tilfredsstillende grad av instituttleder, skal fakultet kontaktes. Mest naturlig vil det33
være å kontakte prodekan for undervisning som har fakultetsansvaret for34
kvalitetssikring av utdanningen. Det finnes to løsninger på disse konfliktene.35
Enten megles det mellom partene, eller det oppnevnes ny veileder. Dette gjelder36
både de eksterne og interne veilederne. Saksbehandler har inntrykk av at37
mørketallene her er signifikante da informasjonen studentene får, og dermed38
også klageanledningen, varierer mye innad på NTNU.39

40
Noe av problemstillingen hvis det oppstår konflikter er at det er et relativt kort41
tidsrom hvor det er hensiktsmessig å eventuelt be om å bytte veileder. Varigheten42
på MB- oppgaver varierer, men felles for alle er at det er kritisk.43

44
Saksbehandlers vurdering45
Generelt om retningslinjer for veiledning av MB-oppgaver46
Fakultetene og instituttene ved NTNU har stor grad av frihet i gjennomføringen av47
sitt utdanningstilbud. Få stiller seg kritiske til den faglige friheten som en slik48
autonomi medfører. Saksbehandler mener at alle NTNUs studenter bør ha49
samme rettigheter knyttet til veiledning og oppfølgning, uavhengig av institutt-50
eller fakultetstilhørighet. Det er da grunn til å vurdere om instituttvis variasjon i51
administrering av studentveiledning og -oppfølging, uten sentrale føringer, vil gi et52
totalresultat universitetet kan si seg fornøyd med.53

54
Konflikt veileder - student55
Ved alle partsforhold er det risiko for at det oppstår konflikter. Veiledning ved MB-56
oppgaver er ikke et unntak. Problemet studenter under veiledning i dag møter, er57
at det store flertallet ikke er klar over hvor de skal henvende seg for å løse58
eventuelle problemer, samtidig som tidsnormeringen av MB-oppgavene krever59
rask handling for å minimere uheldige konsekvenser for studentene.60
Saksbehandler mener derfor at NTNU, fra sentralt hold, bør utforme en61
formalisert ansvarslinje for håndtering av konflikter mellom student og62
henholdsvis veileder, institutt og fakultet. Denne ansvarslinjen bør organiseres på63
samme måte som HMS-arbeidet, for på den måten å dra nytte av allerede64
eksiterende organisasjonsstruktur.65

66
Veileders utilgjengelighet67
Utstrakt utilgjengelighet av veileder (sykdom, reise) skaper utrygghet og68
mangelfull oppfølgning. Det er viktig å ha kompetente veiledere, og det er følgelig69
en nødvendighet at veilederne samtidig må fungere i daglig virke på lik linje med70
øvrige vitenskapelig ansatte, noe som innebærer reisevirksomhet. Saksbehandler71
mener det burde finnes et klart regelverk som angir hvor lenge veileder kan være72
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utilgjengelig før det bør være mulighet for studentene å bytte veileder, og hvem73
det er som har beslutningsmyndighet. Dette gjelder både om utilgjengeligheten74
skyldes reisevirksomhet eller sykdom.75

76
Tidsnormering av MB-oppgaver77
NTNU har foreløpig kun angitt tidsnormering av MB-oppgaver for78
sivilingeniørstudiet. Signaler fra UHR tilsier imidlertid at tidsnormering i nær79
fremtid kommer til å bli den nasjonale normalen. Tidsnormering aktualiserer et80
tydelig og ryddig regelverk. Utfyllende regler til studieforskriften for81
teknologistudiet/sivilingeniørstudiet §20.3.5 fastslår at varigheten av82
hovedoppgaven skal være 20 uker, men at den kan utvides dersom studenten (1)83
har undervisningsarbeid på NTNU, (2) på grunn av sykdom eller andre tvingende84
grunner blir forsinket i arbeidet, eller (3) utfører masteroppgave i utlandet.85
Saksbehandler mener dette regelverket er et godt utgangspunkt, men på langt86
nær er nok til å ivareta studentenes interesser sett opp mot konflikter med, og87
fravær av, veileder. Dette er særlig viktig da standardkontraktene for MB-88
oppgaver innen teknologi fastslår at MB-oppgaven ansees som ikke bestått89
dersom den ikke innleveres innen tidsfristens utløp, inneberegnet godkjente90
utsettelser91

92
Rapportering93
Saksbehandler mener det er hensiktsmessig å implementere en94
rapporteringsrutine for å melde “avvik” under arbeid med MB-oppgaven. Med95
avvik mener vi her konkrete hendelser som studenten mener kommer av at96
partene som er inkludert i deres arbeid ikke oppfyller kriteriene de ble enige om i97
kontrakten. Disse avvikene må registreres og deretter følges opp av instituttleder.98
En rapporteringsrutine vil også bidra til å bevisstgjøre instituttleder på kvaliteten99
av veiledningen på sitt eget institutt. Det blir lettere å iverksette tiltak da man kan100
kartlegge hva behovet er for å heve kompetansen på veilederne. Dette vil typisk101
dreie seg om veiledningskurs for professorene eller lignende.102

103
Videre ser saksbehandler at det kan være hensiktsmessig at avvikene som104
meldes inngår i kvalitetsmeldingen som leveres fakultetet en gang i året. Dette105
legger press på instituttene til å lukke avvikene. Med å lukke avvikene mener vi at106
det skal være gjort et konkret tiltak fra instituttets side på å forbedre situasjonen107
for studenten som har meldt et avvik.108

109
Arbeidsutvalgets innstilling110
Studenttinget NTNU mener at:111

112
NTNU må utarbeide en standardkontrakt for master- og bacheloroppgaver113
for alle sine studenter. Denne kontrakten bør inneholde:114

o Klare retningslinjer for hvordan en konflikt skal håndteres.115
o Regler for andel utilgjengelighet veiledere kan ha mens de har116

veiledningsansvar.117
o Tidsperspektivet og grunnlaget for å få utsettelse.118

119
Avvik fra avtalen skal rapporteres og behandles gjennom HMS systemet.120

121
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Avvikene skal rapporteres til fakultetene gjennom kvalitetsmeldingen hvert122
år.123


