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Møtedato: 29.03.2012 Saksbehandler: Cathinka Thyness
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STi-sak 17/12 Studieprogramporteføljen - diskusjonssak
Innhold og prosess

_______________________________________________________________________

Vedlegg
Vedlegg 1 Kravspesifikasjoner kortversjon 2012
Vedlegg 2 Kravspesifikasjoner fullversjon 2012
Vedlegg 3 Høring om Studieprogramporteføljen, sendt ut til studentrådene 16.

februar 2012

Forkortelser
NTNU Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet
HF Humanistisk fakultet
_______________________________________________________________________

Bakgrunn for saken1
NTNU har de siste årene kjørt en politikk der de lar fakultetene evaluere hvorvidt et2
studieprogram har de nødvendige forutsetningene for å bli opprettet i henhold til3
kravspesifikasjonene (se vedlegg 1 og 2). Styret har hatt den endelige4
vedtaksmyndigheten, men har i siden 2005 godtatt det fakultetene har foreslått, hvis de5
har oppgitt å kunne klare det innen de finansieringsrammer de hadde fra før.6
Finansieringen av studier fra sentralt hold har ikke endret seg siden 2005. Dette er bl.a.7
noe av bakgrunnen for nedleggelsen av fag på humanistisk fakultet (HF) og som gjør at8
en del studieprogram sliter. Saksbehandler ønsker en studieprogramstrategi og –9
tilnærming på NTNU som sørger for at alle studenter har et godt studietilbud som passer10
med vår forsknings- og utdanningsprofil. Saken løftes dermed til debatt.11

12
Det som ønskes å debatteres13
Debatten vil i stor grad være en prinsippdebatt om hva vi skal og ikke skal tilby av studier14
på NTNU. Andre spørsmål det kan være interessant å få svar på er de som ligger i15
vedlegg 3: Høringen til studentrådene.16

17
Eksempler på prinsipielle tilnærminger til hva vi skal tilby er:18

Vi skal ha studietilbud som støtter oppom hverandre, der ett hvert studietilbud er19
knyttet forsknings- eller undervisningsmessig til andre studietilbud, og alle områder20
av vår virksomhet på et eller annet vis er knyttet til hverandre21
Studietilbudet vårt skal være bygget på kvalitet. Der vi er gode på forskning skal vi22
også tilby undervisning.23
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Vi skal verne om vår hovedprofil. Alle studietilbud skal være innen eller støtte24
oppom hovedprofilen (naturvitenskaplig-teknisk).25
Vi skal bygge oppom våre unike sider. Der vi har studietilbud ingen andre har det,26
eller der vi er annerledes eller bedre enn andre, skal vi bevare disse27
studietilbudene.28
Studietilbudet vårt skal bringe frem nye aspekter ved det naturvitenskaplig-29
tekniske. Studietilbud som har et annet perspektiv på de klassiske30
sivilingeniørfagene og områdene enn det opplagte skal bygges opp og bevares.31
Samfunnsrelevans skal være et sentralt kriterium for opprettelse og nedleggelse32
av studietilbud. Vi skal utdanne arbeidskraft for fremtidens Norge.33

34
Saksbehandler håper på innspill på prinsipper, på hvordan forskjellige studier oppleves i35
dag og på hvordan NTNUs helhetlige utdanningstilbud oppleves.36

37
Prosess i saken38
Overlappshelg 6-9 januar 2012 Problemstillingen diskuteres for første gang39
16. februar 2012 Høring om saken sendes til Studentrådene40
29. mars 2012 Saken sendes til Studenttinget til orientering og for41

innspill42
30. mars til 16. april 2012 Gjennomlesning av høringssvar og utarbeiding av sak til43

behandling i STi44
25. april 2012 Saken behandles i STi45
April-mai Studenttingsledelsen tar med seg saken til46

studiedirektør Inge Fottland47
48



Kortversjon (versjon av januar 2012) av kravspesifikasjon til hjelp for fakultetene ved
utvikling og etablering av nye studieprogram (på bachelor- og masternivå): (vdl. 2 a)

Kravspesifikasjonen har følgende 17 punkter:

1) Strategisamsvar, fakultært og institusjonelt. Strategisk forankring for forslaget.

2) Krav til bachelorprogram og masterprogram i forskrifter, jfr nasjonale normer og krav

3) Studieplan, emnebeskrivelser, krav til innhold i hht studieforskrift; læringsmål m.v.

4) Læringsmål og læringsutbytte, i tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. Alle
nye studieprogram skal utarbeide skisse til slike læringsmål ved framleggelsen av sine
endelige forslag i runde 2.

5) Fastsettelse av studieplan; mer på det prosessuelle mht krav til koordinering og faglig
ledelsesforankring. Institutt og fakultet skal godkjenne alle forslag før de fremmes.

6) Kostnadsberegning og finansiering; krav til estimat for oppstarts- og utviklingskostnader
og et estimat for kostnader for ordinær drift av programmet. Ressursvurdering; personal,
emnekostnader, ledelse og administrasjon.

7) Oppdragsundervisning, egenbetaling (hvor og hvordan aktuelt osv i hht oppdaterte forskr.)

8) Antall studenter det tas sikte på, inkl fordelingen mellom de ulike studentkategorier.

9) Opptakskrav og rangeringsregler

10) Samarbeidende fakulteter; krav til horisontale ledelsesavklaringer, avtaler hvor nødvendig

11) Forskningskopling og tverrfaglighet

12) Eksterne samarbeidspartnere; krav til avtale med evt. eksterne samarbeidsaktører.

13) Felles grader og felles program, med eget underpunkt for Erasmus Mundus-programmer.

14)Markedsvurdering; inkluderer blant annet krav til vurdering av nytt tilbud i forhold til
eksisterende sammenlignbare tilbud ved og utenfor vår egen utdanningsinstitusjon.
Også relevante eksterne vurderinger bør innhentes og følge med forslag til nye program.

15) Særskilte programaspekter.

16) Innrapportering en nytt studieprogram til FS.

17) Vitnemålstekst.

Alle punktene er naturlig nok ikke like relevante for alle programforslag.

Lenkesamling bakerst i kravspefikasjonens fullversjon.
Hele kravspesifikasjonen finnes i KVASS - http://www.ntnu.no/studier/utdanningskvalitet/
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Vedlegg 2b

KRAVSPESIFIKASJON TIL HJELP FOR FAKULTETENE I FORBINDELSE MED ETABLERINGEN
AV NYE STUDIEPROGRAM (BACHELOR- OGMASTERPROGRAM) – (fullversjon) -

Ansvarlig: Studiedirektøren. Godkjent: -januar 2012

Sist oppdatert: -januar 2012 Arkiv: 2005/893/331/SA/JIR

Intensjonen med denne kravspesifikasjonen er at den skal være til hjelp for fakultetene i
forbindelse med utviklingen og etableringen av nye studieprogram (bachelor- og
masterprogram), som inngår som en del av støttesystemet for kvalitetssikring.

Denne kravspesifikasjonen gjelder for alle typer program på bachelor- og masternivå;
ordinære, internasjonale, fellesprogram og erfaringsbaserte (etter- og videreutd.), men alle
punktene er naturlig nok ikke like relevante for alle typer program.

Kravspesifikasjonen finnes også i en kortversjon.

Punkt 13a omhandler felles grader og felles program generelt, mens punkt 13b omhandler
Erasmus Mundus-ordningen spesielt.

Når fagmiljøene har nye bachelor- og masterprogram på trappene ønsker Studieavdelingen å
bidra til at disse kan opprettes og iverksettes på en så korrekt, ryddig og rask måte som mulig.

Studieavdelingen ønsker gjerne å bistå fagmiljøene med råd og bistand undervegs i pro-
sessene med utvikling av nye studieprogram i den grad fagmiljøene måtte ha behov for det.

De etterfølgende kravene kan betraktes som ei huskeliste som fakultetene må ta hensyn til
undervegs ved utviklingen av nye studieprogram, og gjerne med konsultering av Studie-
avdelingen undervegs i utviklingsarbeidet.

Ved den endelige forslags- og vedtaksrunden i høstsemesteret skal denne kravspesifikasjons-
malen etterfølges fullt ut.

________________________________________________________________________

Følgende krav må være tilfredsstilt før sak om opprettelse av nytt studieprogram kan legges fram for behandling
i Styret:

1) Strategisamsvar

Fakultetet må ha vurdert i hvilken grad det foreslåtte studieprogrammet er i samsvar med lokale og
sentrale strategier ved NTNU, herunder også eventuelle koplinger til forskningsstrategier. Eventuelle
tilknytninger til NTNUs seks tematiske satsingsområder skal også inngå her.

2) Krav til bachelorprogram og masterprogram i forskrifter
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Emnene som tilbys skal være 7,5 studiepoeng eller multiplum av dette. Alle bachelorprogram (treårige)
og integrerte masterprogram (fem-årige) skal inneholde de tre fellesemnene; ex.phil. (7,5 st.p.), ex.fac.
(7,5 st.p.), perspektivemne (7,5 st.p.).

Ad bachelorprogram:

De treårige bachelorprogrammene på 180 st.p. skal ha en hovedprofil som gir en faglig fordypning med
et omfang på minst 80 st.p. Studieprogrammene som fører til en bachelorgrad skal altså organiseres slik
at det skal kunne bygges ut til en mastergrad.

Det må dokumenteres at det aktuelle studieprogrammet tilfredsstiller kravene som stilles i
studieforskriftens § 13 (studieprogram) og § 19 (bachelorgrad) samt § 14 (studieplan og
emnebeskrivelser).

Ad masterprogram:

Alle integrerte masterprogram (femårige) skal også tilfredsstille kravene til bachelorgrad.

Det må dokumenteres at det aktuelle studieprogrammet tilfredsstiller kravene som stilles i de relevante
forskrifter, dvs. det som følger av kravene som stilles til

- mastergrad av 120 studiepoengs omfang,
- integrert mastergrad av 300 studiepoengs omfang

eller
- erfaringsbasert mastergrad av 90 eller 120 studiepoengs omfang

i Forskrift om krav til mastergrad fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 01.12.05 og
kravene som stilles i § 20 om mastergrad i Forskrift om studier ved NTNU (Studieforskriften) fastsatt av
Styret 07.12.05.

Dette gjelder for eksempel kravet til at omfanget på masteroppgaven skal være på minst 30 studiepoeng
men ikke mer enn 60 studiepoeng.

3) Studieplan, emnebeskrivelser

Jfr. § 14.1 og 14.2 om henholdsvis studieplan og emnebeskrivelser i Studieforskriftens kapittel 3 om
studienes organisering (jfr. vedlegg). Kravene til hva studieplanen og emnebeskrivelsene (jfr. Emner på
nett /EpN) skal inneholde må tilfredsstilles. Denne paragrafen gjelder for både bachelor- og
masterprogram.

Det må altså utarbeides en studieplan for studieprogrammet der vurderingen og behandlingen av denne
inngår som en del av den koordineringsprosessen som følger av den helhetlige, årlige studieprogram- og
budsjettrulleringen ved fakultetet. Fakultetet skal ha behandlet og fattet vedtak med hensyn til
opprettelse av studieprogrammet og dets tilhørende studieplan før oversendelse til Studieavdelingen.

En foreløpig skisse til studieplan, der ikke nødvendigvis fullstendig emnebeskrivelse forefinnes ved alle
eventuelle nye emner som skal inngå i studieprogrammet, vil være tilstrekkelig for at Styret skal kunne
opprette det nye programmet. Men dette forutsetter naturlig nok at studieplanen inklusive alle tilhørende
emnebeskrivelser blir ferdigstilt i henhold til den ordinære studieplansyklusen.

Her er som kjent fristene henholdsvis 15.12. med hensyn til studieprogrammene innenfor teknologi-
/siv.ing.-området og andre fakultetsvise frister for de øvrige studier. 15.12. er fristen for endelig
innmelding av emner (nye, reviderte, nedlagte) til EpN innenfor siv.ing., 15.01. for de øvrige.

For at studieprogrammene med opptak gjennom Samordna Opptak (SO) skal komme med i den årlige
felles, nasjonale SO-søkerhåndboka må Studieavdelingen ha lagt programmene inn i databasen for
søkerhåndboka som er åpen i perioden 05.11.-01.12 med endelig avmeldingsfrist pr. 10.12.

4) Læringsmål og læringsutbytte
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Alle studieprogram skal ha læringsmål i sin studieplan, jf Studieforskriftens § 14 nr 1 om at alle
studieprogram skal beskrives i en studieplan og at studieplanen skal fastsette studieprogrammets
læringsmål og profesjonsmål eller yrkesmål. Det har vært et gjeldende krav lenge. Alle program skal
imidlertid nå utforme læringsmålet i form av forventet læringsutbytte, slik det er spesifisert i det
nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. Beskrivelsen ligger i ePhorte 2009/4717-jp 1, samt på KDs-
nettsider (jfr lenkesamlingen bakerst).

Prosessen med å implementere det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket er i gang. Målet er at alle
studieprogram, gamle og nye, skal ha læringsmål etter denne malen innen utgangen av 2012. Det betyr
at studieplanene før studieåret 2012/13 begynner, har formulert læringsmål for programmene og
tilhørende emner i tråd med beskrivelsene av læringsutbyttet i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket.
De må derfor være utarbeidet og godkjent innen utløpet av studieåret 2011/12. Alle nye programforslag
som framsettes høsten 2011 må utarbeide læringsmål i henhold til kvalifikasjonsrammeverket så langt
dette er mulig. Jfr her nettlenke i nettsamling baksert.

5) Fastsettelse av studieplan

Det fakultetet som administrerer studieprogrammet, vedtar studieplan.

-FUS er i henhold til sitt mandat gitt myndighet til å vedta studieplan for studieprogrammene innenfor
teknologi-/siv.ing.-utdanningen, herunder også de internasjonale, engelskspråklige på dette området.

-FUL er i henhold til sitt mandat gitt myndighet til å vedta studieplanene for de integrerte, femårige
Lektorutdanningsprogrammene, jf Styrets endringer i utvalgsstrukturen i S-sak 51/11 den 12.10.2011.

Nye studieprogram med tilhørende studieplan innenfor teknologiområdet og de 5-årige
lektorprogrammeene skal Studieavdelingen, etter fakultetets oversendelse, legge fram for henholdsvis
FUS og FUL.

FUS og FUL skal også gi råd om og eventuelt selv ta initiativ til nye program innenfor sine respektive
mandatområder.

6) Kostnadsberegning og finansiering

Ressursvurdering; personal, emnekostnader, ledelse og administrasjon.

Fakultetet skal sette opp en kostnads- og finansieringsoversikt. Oversikten skal inneholde et estimat for
oppstarts- og utviklingskostnader og et estimat for kostnader for ordinær drift av programmet.
Fakultetet skal videre foreslå hvordan kostnadene skal finansieres. Det må gå klart fram av oversikten
hvor mye som skal finansieres av midler fakultetet allerede har og hvor mye som eventuelt må tilføres
av nye midler til fakultetet. Fakultetet kan i utgangspunktet ikke forvente å få tilført mer midler utover
økning i resultatbevilgning som følge av økt studiepoengproduksjon.

Dersom det er behov for økonomisk støtte til utvikling og oppstart av programmet, må fakultetet
vurdere å bruke av sine egne strategi- og omstillingsmidler til dette formålet. Fakultetet kan ikke
forvente å få tilført midler fra sentralt hold til dette formålet.

Kostnader i forbindelse med ordinær drift av programmet skal estimeres per år inntil studieprogrammet
har nådd maksimumstallet på studenter.

Alle saker/søknader om opprettelse av nye studieprogram vil av Studieavdelingen bli lagt fram for
Økonomiavdelingen til vurdering før de framlegges overfor Utdanningsutvalget og Styret.

Kostnads- og finaniseringsoversikt:

Kostnader Finansieringskilder
Oppstarts- og
utviklingskostnader

(her skrives beløp) Fakultetets egne midler (her skrives beløp)
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Sum (her skrives beløp) = (dvs. kostnader er lik
finansiering)

(her skrives beløp)

Kostnader Finansieringskilder
Ordinær drift, år 1
(år=kalenderår)

(her skrives beløp) Fakultetets egne midler (her skrives beløp)

Stipulert resultatbevilgning
i IFM

(her skrives beløp)

Ordinær drift, år 2 (her skrives beløp) Fakultetets egne midler (her skrives beløp)
Stipulert resultatbevilgning
i IFM

(her skrives beløp)

Ordinær drift, år 3 (her skrives beløp) Fakultetets egne midler (her skrives beløp)
Stipulert resultatbevilgning
i IFM

(her skrives beløp)

Ordinær drift, år osv.
inntil full opptrapping har
skjedd

(her skrives beløp) Fakultetets egne midler (her skrives beløp)

Stipulert resultatbevilgning
i IFM

(her skrives beløp)

Sum (her skrives beløp) = (dvs. kostnader =
finansiering)

(her skrives beløp)

7) Oppdragsundervisning, egenbetaling

Studieprogram kan også tilbys som oppdragsundervisning, og dersom fakultet har planer om dette
må det redegjøres for dette. Vi viser her til Kunnskapsdepartementets Rundskriv F-20-07; Reglement
om statlige universiteter og høgskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer (gjeldende f.o.m.
01.01.08).

Når det gjelder egenbetaling er det i utgangspunktet ikke adgang til å ta det for studietilbud som
omfatter en hel gradsutdanning.

Dette gratisprinsippet er slått fast i universitets- og høgskoleloven og i Forskrift om egenbetaling
ved universiteter og høgskoler fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet den 15.12.05
(forskriften gjelder ikke studietilbud som tilbys som opp-
dragsundervisning).

Denne forskriftens § 3-2 åpner imidlertid for unntak, blant annet for erfaringsbaserte masterstudier
(§ 3-2 c). Egenbetalingen kan da dekke kostnadene fullt ut, eller delvis ved at institusjonen finan-
sierer deler av kostnadene.

Styret selv (§ 3-2 nr. 3) fastsetter retningslinjer for godkjenning og fastsetting av egenbetaling.
Styret ved NTNU har ikke gjort dette. Styret kan ikke delegere myndigheten til å fastsette disse
retningslinjene.

Styret, eller den styret delegerer til, godkjenner at det aktuelle kurset, fag/emne eller studie-
programmet finansieres med egenbetaling, og fastsetter hvor stor egenbetalingen skal være (§ 3-3 nr. 3).
Ved slike tilfeller må fakultetene som ønsker å ta egenbetaling ved et studieprogram skriftlig begrunne
det ønskede nivået på den ønskede egenbetalingen.

8) Antall studenter

Fakultetet skal stipulere det totale antallet studenter en tenker seg på programmet, herunder fordelingen
mellom de aktuelle studentkategorier (spesielt aktuelt v/ internasjonale program). Dette er meget viktig
også i forhold til behovet for studentboliger.

9) Opptakskrav og rangeringsregler

NTNUs felles opptaksforskrift gjelder for alle studieprogram, men Rektor kan etter forslag fra fakultetet
oppnevne særskilt opptakskomité og særskilte rangeringsregler for særskilte master-
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program (jfr. opptaksforskriftens § 4 og § 21, 3. ledd). I alle slike tilfeller skal Studieavdelingen fungere
som opptakskomitéens sekretariat. Studieavdelingen skal også ha ett medlem i opptakskomitéen.
Studieavdelingen skal også ha ett medlem i komitéen.

Dersom det dreier seg om et nytt toårig masterprogram skal fakultetet klargjøre hvilke krav til
akademisk profil og faglig fordypning det forutgående bachelorstudiet eller tilsvarende som samsvarer
og danner et tilstrekkelig grunnlag for opptak til det aktuelle masterprogrammet. Jfr. her § 19 om
opptakskrav til masterprogram som bygger på fullført lavere grad i Forskrift om opptak til studier ved
NTNU.
I de tilfeller der det skal legges vekt på relevant yrkeserfaring ut over kravet til bachelorgrad, skal det
anføres hva som regnes som slik erfaring. Tilsvarende må det redegjøres for eventuelle andre spesifikke
opptakskrav.

10) Samarbeidende fakulteter

I de tilfeller hvor det er flere involverte fakulteter skal alle fakultetene ha vurdert og behandlet de
forutgående punktene og blitt enige om hvilket fakultetet som skal være programmets vertsfakultet. Det
bør som regel opprettes særskilte programråd for studieprogrammene, og der det er flere samarbeidende
fakulteter bør lederskapet og sekretariatsfunksjonen for programrådet legges til programmets
vertsfakultet.

11) Forskningskopling og tverrfaglighet

Fakultetet skal tydeliggjøre forskningskoplingen ved det nye utdanningstilbudet.

Fakultetet skal spesielt fokusere på tverrfaglig og/eller tverrfakultært samarbeid, og på studieområder
av regional, nasjonal eller internasjonal interesse.

Dersom studieprogrammet har tilknytningspunkt opp mot et av de tematiske satsningsområdene (TSO)
eller sentraene for fremragende forskning/innovasjon (SFF/SFI) kan fakultetet vurdere om en sammen
med eventuelle andre studietilbud med samme tilknytningspunkt kan etablere et klyngesamarbeid (slik
dette er skissert i vedleggslenke 6 i S-saksnotat 42/2010). Dette gjelder naturlig nok også for etablerte
studietilbud der dette kan være aktuelt.

12) Eksterne samarbeidspartnere

I de tilfeller hvor det sammen med fakultetet er involvert eksterne aktører utenfor NTNU, det være seg
øvrige utdanningsinstitusjoner eller andre, skal det foreligge samarbeidsavtale eller forslag til
samarbeidsavtale med disse. Dette gjelder selv om det ikke dreier seg om en fellesgrad
(jfr. etterfølgende pkt. 13).

13) Fellesgrader og fellesprogram

13 a Generelt om felles program og felles grader

Når fakultetene har planer om eventuell deltakelse i fellesprogram- eller fellesgradsprosjekt ber vi om at
det tas kontakt med Studieavdelingen tidlig i prosessen, slik at vi kan være behjelpelig overfor
fakultetene undervegs i prosessen.

Når det gjelder begrepet felles studieprogram presiserer vi at dette innebærer samarbeid om et felles
studieprogram med andre utdanningsinstitusjoner i inn- eller utland uten at det nødvendigvis fører fram
til felles grad.

Med hensyn til begrepet felles grad peker vi på at dette dreier seg om felles studieprogram som fører
fram til en fellesgrad.

Fellesgraden kan dokumenteres enten:



6

-i form av ett felles vitnemål (joint degree), eller

-i form av ett vitnemål fra hver av de samarbeidende institusjonene som studenten har avlagt eksamen
hos (double degree eller multiple degree), eller eventuelt

-i form av ett felles vitnemål samt ett vitnemål fra hver av de samarbeidende institusjonene som
studenten har avlagt eksamen hos.

Ulike nasjoner har ulike lovgivning på dette området med hensyn til hva en har anledning til å kunne
være med på å utstede. Internasjonal seksjon ved Studieavdelingen vil være behjelpelig med hensyn til
å framskaffe informasjon over hvilke nasjoner som har anledning til hva på det aktuelle tidspunkt med
hensyn til dette. Norsk lovgivning gir adgang til at vi kan være med på å tildele også felles vitnemål.

Vi viser til punkt 12 om eksterne samarbeidspartnere i denne kravspesfikasjonen, der det er fastsatt som
et krav at det skal foreligge forslag til slik avtale, enten det dreier seg om samarbeidende
utdanningsinstitusjoner eller andre samarbeidspartnere i inn- eller utland, og da uansett om det dreier
seg om et samarbeid om et fellesprogram eller om en fellesgrad.

Med andre ord: Vi kan være involvert i et felles studieprogram med en eller flere øvrige utdannings-
institusjoner i inn- eller utland uten at det skal føre fram til verken multiple, double eller joint degree.
Tilsvarende kan vi være involvert i et felles studieprogram med en eller flere øvrige
utdanningsinstitusjoner i inn- eller utland som skal føre fram til en fellesgrad i form av et av de tre
ovenforstående alternativene.

Når det gjelder alle slike typer bachelor- og masterprogram i samarbeid med andre
utdanningsinstitusjoner i inn- eller utland gjelder også de øvrige punktene i denne kravspesifikasjonen
så langt de er relevante.

I tillegg til dette viser vi til kapittel 4 om fellesgrader i rundskriv F-08-10 mht Forskrift om kvalitets-
sikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (av 01.02.10). Her peker vi
spesielt på kravet om at det ved programsamarbeid om fellesgrad kreves inngåelse av skriftlig avtale
med de(n) samarbeidende utdanningsinstitusjon(er) som regulerer ansvarsforholdet mellom partene,
herunder gradstildeling og vitnemålsutforming (§ 4-2 nr. 1). Rektor må signere slik avtale på vegne av
NTNU, etter forslag fra fakultetet.

Videre understreker vi kravet om å påse at samarbeidsinstitusjonen(e) er akkreditert eller godkjent for å
kunne gi høyere utdanning i henhold til gjeldende systemer i det aktuelle land, og at de aktuelle
studiene er akkreditert som høyere utdanning på fellesgradens nivå (§ 4-2 nr. 2).

Studenter som tas opp på studier som skal inngå i grunnlaget for fellesgrad mellom norske og
utenlandske institusjoner, skal sikres studieopphold av et visst omfang ved de samarbeidende
institusjoner. Dette må avspeiles i forslaget til studieplan.

Universitets- og høgskolerådet (UHR) har en håndbok for felles gradssamarbeid i Univeristets- og
høgskolesektoren, og denne er lenket opp bakerst i dette dokumentet.

13 b Særskilt om Erasmus Mundus-programmer

Særskilt angående Erasmus Mundus-programmer (fortsatt under pkt. 13), men også gjeldende for
andre tilsvarende godkjennings- og finansieringsordninger (men det er helt spesielle søknadsfrister
og –rutiner m.v. for Erasmus Mundus-programmer):

Internasjonal seksjon og staben ved Studieavdelingen vil være behjelpelig undervegs i
planleggingsfasen før søknadsoversendelsen og videre før den eventuelle oppstarten av det aktuelle
Erasmus Mundus-program og tilsvarende med hensyn til andre godkjennings- og finansierings-
ordninger. SIU (Senter for internasjonalisering av høyere utdanning) vil også være aktuell støttespiller.

Den eksterne søknadsfristen overfor EU er som regel i ultimo april. Det nye ved EM II (EM II f.o.m. V-
2009) i forhold til EM I var blant annet at ikke bare studenter fra land utenfor EU/EØS-området kan få
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særskilt stipend, men også studenter fra land innenfor EU/EØS-området (men ikke på samme nivå; 10-
12000 euro pr. år for EU/EØS-studenter vs 21000 euro pr. år for 3.landsstudenter). Videre ble
konsortie-bidraget økt fra 15000 euro til 30000 euro/år.
(jfr for øvrig lenkehenvisningene bakerst i denne kravspesifikasjonen).

(EM II omfatter også ph.d.-nivået, men denne kravspesifikasjonen omfatter som kjent ikke ph.d.).

Andelen innvilgete søknader har vært på kun ca 15 %, slik at det er viktig at eventuelle
søknader må være meget godt gjennomarbeidet. Det er videre av avgjørende betydning at søknadene
har en solid faglig forankring på alle ledelsesnivåene ved de samarbeidende søkerinstitusjonene.

Dersom det søkes om finansiering og godkjenning av en planlagt fellesgrad i samarbeid med en eller
flere utenlandske utdanningsinstitusjoner, gjennom for eksempel Erasmus Mundus eller andre
godkjennings- og finansieringsordninger, skal fakultetets søknad først godkjennes av Styret før NTNUs
søknad med Rektors underskrivning kan oversendes.

Avhengig av hvilke områder disse samarbeidsprogrammene er innenfor må de først (dvs. før Styre-
behandlingen), på samme måte som med hensyn til øvrige studieprogrammer, også behandles av det
eventuelle aktuelle forvaltningsutvalg (jfr. pkt. 3 og 4).

Den Styre-godkjente søknaden overfor EU-systemet om det aktuelle Erasmus Mundus-programmet blir
da samtidig gjeldende som en søknad om (eventuell) opprettelse av studieprogrammet. Det vil si at
studieprogrammet er å regne som vedtatt opprettet ved NTNU dersom Erasmus Mundus-søknaden blir
imøtekommet.

Når det gjelder egenbetaling (jfr. pkt. 6 om Oppdragsundervisning og om Egenbetaling) gjelder fortsatt
det norske gratisprinsippet også fullt ut med hensyn til så vel deltakelse i Erasmus Mundus-programmer
som ved alle andre typer felles program og fellesgrader.

NTNUs deltakelse i et Erasmus Mundus- program skal altså skje uten å bryte det gjeldende
gratisprinsippet i universitetsloven § 7-1, som sier at ingen norske statlige universiteter og høgskoler
kan kreve egenbetaling fra studenter for ordinære utdanninger som fører fram til en grad eller
yrkesutdanning.

Ved Erasmus Mundus-godkjente samarbeidsprogram, og eventuelle andre typer samarbeidsprogram, vil
det ofte kunne være andre utenlandske utdanningsinstitusjoner som har adgang til å kreve egenbetaling
(tution fees). Konsortiets koordinatorinstitusjon, eller den institusjonen som konsortiet i fellesskap
utpeker, vil da kunne forestå denne innkrevningen slik at studentene kan forholde seg til kun en
institusjon.

Her anfører vi at NTNU etter skriftlig forespørsel i forbindelse med den politiske ledelsen i
Kunnskapsdepartementet sitt dialogmøte med NTNU-ledelsen medio april 2007 har fått en ytterligere
avklaring på dette i form av brev av 30.07.07 fra departementet. Her presiseres det at de gjeldende
bestemmelsene om egenbetaling gitt i § 7-1 i lov av 01.04.05 om universiteter og høgskoler og
departementets forskrift av 15.12.05 innebærer ”at det ikke kan kreves egenbetaling fra den enkelte
student verken direkte eller indirekte når vedkommende student deltar i studieprogram som fører frem
til grad eller yrkesutdanning.” Det er også henvist til denne avklaringen på side 10 i UHRs håndbok (jfr.
lenke).

Masteroppgaven skal være på minimum 30 studiepoeng.

Når det gjelder fellesgrader må minst 30 studiepoeng være avlagt ved NTNU. Dette ble tatt inn i studie-
forskriften § 43 nr. 3 ved siste endring 30.03.2011.
Den enkelte institusjons regelverk skal legges til grunn angående gjennomføring av eksamener/
vurderinger, gjentak, sykdomsforfall, sensurering og brudd på studie-/eksamensregler.

I S-sak 23/07 den 28.03.07 om Erasmus Mundus-søknader vedtok Styret at det ved senere Erasmus
Mundus-søknadsrunder skal legges fram en samlet sak for Styret, i god tid før søknadsfristen.
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Disse samlesakene skal da gjelde alle planlagte søknader om deltakelse i fellesgrader/joint degrees
(tilsvarende med hensyn til double degrees eller multiple degrees) via Erasmus Mundus og eventuelle
andre godkjennings- og finansieringsordninger.

Styret bestemte i samme vedtak (S-23/07) at fakultetet må gjennomføre sin deltakelse i slike
programmer innenfor sine ordinære budsjettrammer, og at det ikke kan påregnes økt basisuttelling ved
opprettelse av nye emner.

Styret vedtok også at antall studieplasser på slike programmer må tas av fakultetets samlede
opptaksrammer.

Studenter ved fellesprogram og fellesgrader vil bli tatt opp ved de institusjonene de skal følge
undervisning. Ved Erasmus Mundus-programmer vil studentene søke kun til programmet ved det som
benevnes som konsortiets koordinatorinstitusjon. Avklaring av søknads- og behandlingsprosedyrene for
øvrig omkring Erasmus Mundus-opptak og tilsvarende opptak må være en del av samarbeidsavtalen
mellom konsortiedeltakerne.

For øvrig gjør vi oppmerksom på at det gjennom EM II også vil være adgang til å søke om midler til
andre typer internasjonale samarbeidstiltak. Dette gjelder for eksempel såkalte IP-opplegg, Intensive
Programmer, der omfanget er noe mindre og det kan dreie seg om for eksempel et samarbeid om et
særskilt emne som skal inngå i den enkelte deltakers øvrige studieprogram (se lenkesamlingen).

14) Markedsvurdering

Fakultetet må så langt det lar seg gjøre framlegge en realistisk vurdering av markedet og
rekrutteringsgrunnlaget med hensyn til det foreslåtte studieprogrammet. I denne vurderingen må det nye
tilbudet drøftes i forhold til eventuelle andre foreliggende og/eller sammenlignbare planlagte
studietilbud, det være seg ved NTNU eller andre norske utdanningsinstitusjoner samt utenlandske. Ved
internasjonale, engelskspråklige tilbud skal eventuelle bistandsmessige betraktninger også inngå her.

Også relevante eksterne vurderinger bør innhentes og følge med forslagene til nye studieprogram.

15) Særskilte programaspekter

Dersom det er andre spesifikke forhold knyttet til det aktuelle studieprogrammet, ut over det som følger
av de forutgående punktene, som krever spesiell oppmerksomhet skal det redegjøres for disse.

Som nevnt innledningsvis ønsker Studieavdelingen å stille seg til disposisjon for fagmiljøene undervegs
i prosessene med utvikling av nye og attraktive studieprogram, slik at vi gjerne ser at dere kontakter oss
ved behov for råd og bistand.

16) Innmelding av nytt studieprogram til FS (etter Styrets vedtak)

Styret vedtar i sitt oktober-møte hvilke studieprogrammer som skal nedlegges fra og med det
påfølgende studieåret.
I det samme oktober-møtet gir Styret tillatelse til hvilke nye studieprogrammer som kan opprettes fra og
med det påfølgende studieåret.

Dersom fakultetet vil benytte seg av denne tillatelsen skal fakultetet innrapportere den ønskede
opptaksrammen for det nye studieprogrammet - sammen med de ønskede opptaksrammer for alle
studieprogrammene som fakultetet viderefører - til Styrets etterfølgende desember-møte der alle
opptaksrammene for det påfølgende studieåret fastsettes.

Fakultetet skal samtidig fylle ut skjemaet ”Innmelding av nytt studieprogram” og oversende dette til
Studieavdelingen ved denne e-post-adressen: fshjelp@adm.ntnu.no
Lenke til skjemaet finnes her: http://www.ntnu.no/studier/skjemabank

17) Vitnemålstekster
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Studieavdelingen skal forberede produksjon av vitnemål for kandidater på det nye studieprogrammet i
så god tid at kandidatene slipper å vente på å få vitnemål.

Fakultetet må derfor sende inn tekster til vitnemålets side 2 og Diploma Supplement senest i forbindelse
med studieplanarbeidet det påfølgende året.
Tekstene sendes til Studieavdelingen på e-postadressen fshjelp@adm.ntnu.no

Henvisninger/lenkesamlinger:

http://www.ntnu.no/studier/reglementer hvor vi har samlet en rekke sentrale lover, forskrifter og regler

http://www.siu.no/nor/Hoeyere-utdanning-og-forskning/Erasmus-Mundus mht nærmere om Erasmus Mundus

http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/handbok_for_felles_gradssamarbeid
(Universitets- og høgskolerådets håndbok for felles gradssamarbeid)

http://www.ntnu.no/adm/styret hvor en etter kronologi kan finne alle styrevedtak ved NTNU
-jfr f.eks. S-sak 32/04 (08.06.04) om generelle retningslinjer for internasj. masterprogr. ved NTNU, og
-S-sak 72/06 (16.11.06) om a) Kriterier og vurderinger for videreutvikling av eksisterende portefølje og
b) Kriterier for etablering/utvikling av nye studieprogram, samt
-S-sak 23/07 (28.03.07) om generelle prinsipper ved NTNU-deltakelse ved Erasmus Mundus-søknader
-S-sak 54/08 om tematiske satsingsområder og utvikling av studietilbud tilknyttet disse

Aktuelle lover, forskrifter og rundskriv for øvrig:

-Forskrift om egenbetaling av 15.12.05 (gjeldende f.o.m. 01.01.06);
http://www.lovdata.no/for/sf/kd/kd-20051215-1506.html

-Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning;
http://www.lovdata.no/for/sf/kd/kd-20100201-0096.html
(vedtatt 01.02.10 av Kunnskapsdepartementet, og erstatter tidligere Forskrift om akkreditering, evaluering og
godkjenning etter lov om universiteter og høgskoler).

-Rundskrivet som omtaler og kommenterer forskriften av 01.02.10 har nr. F-08-10 og finnes her (rundskrivet ble
oppdatert 15.03.2011):
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/2011/rundskriv-f-08-10-oppdatert-
15032011.html?id=635917

-Rundskriv F-20-07 Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av
aksjer; jfr. ad oppdragsundervisning; (gjeldende f.o.m. 01.01.2008);
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/2007/rundskriv-f-20-07-reglement-om-statlige-
.html?id=495305

-lenke til KDs nettside om kvalifikasjonsrammeverket hvor rammebeskrivelsene er lagt ut:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/hoyere_utdanning/nasjonalt-
kvalifikasjonsrammeverk.html?id=564809



Postadresse:
Studenttinget NTNU
Alfred Getz’ vei 3

N- 7491 Trondheim

Besøksadresse:
Rom 121
”Stripa”
Gløshaugen

Telefon:
73 59 32 88
Telefaks:
73 59 14 44

E- post:
sti@org.ntnu.no
Hjemmeside:
www.studenttinget.no

Studentråd NTNU

Vår dato 13.02.2012 Ref.nr./13/2012 Saksbehandler Cathinka Thyness

Høring om strategisk tilnærming til studier ved NTNU

I juni skal det en sak opp i NTNUs styre om studieprogramporteføljen (oversikten
over alle studier NTNU tilbyr). Da skal det også debatteres hvordan man skal
tilnærme seg denne saken strategisk. I den forbindelse ønsker vi en bred og stor
debatt i studentdemokratiet ved NTNU om hva slags studier NTNU skal, og bør, tilby.
Generelle innspill på dette, samt svar på spørsmålene under, settes pris på.

Hva burde være prinsippene for hvilke studier NTNU skal og ikke skal tilby?
Hvilke studier bør vernes om/bør uansett situasjon ikke nedlegges? Hvorfor?
Hvilke studier tilbyr ditt/deres fakultet som dere anser som viktig? Hvorfor er
disse viktige?
Er det studier på deres fakultet som oppleves som veldig annerledes enn de
øvrige? Hvilke studier er det og hvorfor oppleves de som annerledes?
Er det fag eller studier som undervises på deres fakultet der andre universitet i
Norge er flinkere/dyktigere/har et større fagmiljø? Hvilke fag/studier er dette?
Hvor sterke er NTNU i forhold til andre universitet på dette området?
Har dere studier/fag på deres fakultet som strever med rekruttering? Hvilke?
Hvorfor tror dere de strever? Hva tenker dere kan være gode løsninger for å få
opp rekrutteringen?

Med vennlig hilsen

Cathinka Thyness og Jon Mikkel Haugen
Leder og fag- og forkningspolitisk nestleder, Studenttinget NTNU
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Møtedato: 29.03.2012 Saksbehandler: Cathinka Thyness
_______________________________________________________________________

STi-sak 18/12 Språk på Studenttinget NTNU sine møter
_______________________________________________________________________

Forkortelser
STi Studenttinget NTNU
NTNU Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet
AU Studenttingets arbeidsutvalg
_______________________________________________________________________

Bakgrunn for saken1
NTNU blir et stadig mer internasjonalisert universitet. Det tilbys stadig flere plasser på2
såkalte internasjonale mastere, der undervisningsspråket er engelsk. Dette gjør at det blir3
flere og flere studenter ved NTNU som har engelsk som sitt arbeidsspråk. Ettersom en4
andel av NTNUs studenter ikke behersker norsk, blir det naturlig å formalisere rammene5
for møter i regi av Studenttinget NTNU (STi).6

7
8

Saksbehandlers vurdering9
Studentdemokratiet ved NTNU har et ansvar for alle studenter som studerer ved NTNU,10
og til å lytte til deres meninger og ønsker. NTNU er et norsk universitet med en klar11
språkpolitikk på og et ansvar for å drive universitetsutdannelse på norsk. Arbeidsspråket12
på NTNU er primært norsk. NTNUs styre holder sine møter på norsk, og har på13
forespørsel ikke vært villige til å bytte om til engelsk.14

15
Det er det norske språket vi har et ansvar for, og som er morsmålet til de aller fleste16
studenter ved NTNU. Møter har vært forsøkt holdt på engelsk i Studenttingets17
arbeidsutvalg (AU), STi og i studentrådsmøter og allmøter på universitetet for øvrig. Alle18
opplevelser med dette, som saksbehandler har hørt om, har vært negative. En god debatt19
og meningsutveksling krever god språkforståelse og håndtering, så vel som20
saksforståelse. Saksbehandler ser det derfor som naturlig og hensiktsmessig at alle21
møter i STis regi foregår på norsk.22

23
Studenttingets ansvar for å være for alle studenter skal ivaretas gjennom studenters24
muligheter til å uttrykke seg på engelsk, og til å kunne gå i dialog med STis medlemmer25
og AU utenom møter.26

27



2
Arbeidsutvalgets innstilling28
”Studenttinget mener at29

Studenttingsmøter skal foregå på norsk.30
Møter i Studenttingets arbeidsutvalg (AU) skal foregå på norsk.31
Alle studenter som ønsker det kan ytre sine meninger på skandinaviske språk eller32
engelsk.33
Sakspapirer i Studenttinget skal alltid foreligge på norsk”34

35
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Møtedato: 29.03.2012 Saksbehandler: Cathinka Thyness
_______________________________________________________________________

STi-sak 19/12 Retningslinjer for støtte til linjeforeninger fra Fadderutvalget
Dragvoll

_______________________________________________________________________

Vedlegg
Vedlegg 1 Fremtidens fadderuke på Dragvoll

Forkortelser
FUD Fadderutvalget Dragvoll
STi Studenttinget NTNU
NTNU Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet
_______________________________________________________________________

Bakgrunn for saken1
På forrige Studenttingsmøte 8. mars, vedtok Studenttinget (STi) budsjettet til2
Fadderutvalget Dragvoll. På dette budsjettet er det satt av en pott på 200 000 norske3
kroner som linjeforeninger kan søke på, for opplegg til egne fadderuker. Medlemmer av4
STi og Fadderutvalget har uttrykt at det hadde vært greit å ha noen retningslinjer for5
utdeling av disse midlene.6

7
8

Saksbehandlers vurdering9
Saksbehandler ser det som hensiktsmessig å ta utgangspunkt i tidligere retningslinjer fra10
STi, som gjengitt i vedlegg 1 – fremtidens fadderuke på Dragvoll, og sunn fornuft.11

12
13

Arbeidsutvalgets innstilling14
Studenttinget NTNU mener:15

Det skal ikke innvilges penger til alkohol16
Det skal ikke innvilges penger til aktiviteter der alkohol er hovedfokuset17
Fadderutvalget skal ta hensyn til hvor mange personer midlene kommer til gode18
når de deler ut penger til fadderukeaktiviteter19
Fadderutvalget bør prioritere å støtte aktiviteter som foregår i friluft eller innebærer20
fysisk aktivitet, så sant prisen per person ikke overgår 150 kr.21
Fadderutvalget bør prioritere å legge til rette for og innvilge penger til22
linjeforeninger som ønsker å ha egne fadderuke-t-skjorter.23

24



STi-sak 35/11 - Fremtidens1

fadderuke på Dragvoll2

3

Fremtidens fadderuke på Dragvoll4

- Prinsipper for fadderuka5

”En fadderordning på universitetsnivå må sikre en faglig trygghet og stimulere til6
søking og formidling av kunnskap på siden av dens sosiale funksjon. Den sosiale7
integrasjonen må skje under trygge omgivelser og ikke konkurrere med eksisterende8
tilbud.”9

Organisering10
11

1. Fadderutvalget skal støtte opp under fremveksten av linjeforeninger og12
tilrettelegge for de som vil arrangere egen fadderuke.13

2. Fadderutvalget har to hovedprinsipper å jobbe etter. Fadderutvalget skal, i14
samarbeid med linjeforeningene, arrangere en fadderordning for studenter som15
ikke allerede har et eksisterende tilbud under fadderuken. Fadderutvalget har16
ansvaret for den overordnede koordineringen av mottaket og gjennomføringen av17
de store fellesarrangementene. Fadderutvalget skal aktivt jobbe for egen18
nedleggelse ved å overføre ansvar, samt bistå linjeforeninger og studieretninger19
med arrangering og gjennomføring av linjespesifikk fadderuke. Fadderutvalgets20
størrelse og aktivitetsnivå skal krympes proporsjonalt med overføringen helt til alle21
har et tilbud.22

23
Leder og nestleder av fadderuka velges av Studenttinget i oktober måned året før24
Fadderuka starter. Leder konstituerer, i samråd med nestleder, sitt eget styre.25
Fadderutvalget disponerer et kontor i perioden 15. Juni – 1. september i26
Studenttingets lokaler.27

28
Fadderutvalget skal tilstrebe en bred og god dialog med aktuelle samarbeidsaktører29
både før, under og etter avviklingen av fadderuka.30

Kontakt med kommunale aktører skal primært foregå gjennom Trondheim31
Studentråd.32

Det er viktig at linjeforeningene på Dragvoll og Fadderutvalget utarbeider en god33
dialog med hverandre. Hovedfokuset skal være å tilby en best mulig inngang på34
studietiden slik at nye studenter skal bli kjent med sitt studie- og fagmiljø.35

Fadderutvalget må tidlig i planleggingsfasen gå i dialog med linjeforeningene og36
fakultetene HF og SVT for å koordinere mottakelse av nye studenter med den faglige37
oppstarten, henholdsvis HumStart og lignende opplegg ved SVT. Fadderuka skal38
være et mottaksapparat med kunnskapen i fokus.39



Det skal jobbes mot at alle linjeforeninger skal opprette et verv kalt “linjefadder” som40
jobber mot fadderuka med fokus på sin linjeforening41

42
Fadderutvalget skal hvert år utforme en rapport om sitt arbeid. Fadderutvalget har43
ansvar for å gjennomføre en god overlapp og kompetanseoverføring med neste års44
fadderutvalg. Fadderuka skal være dynamisk og endringsvillig, med fokus på de45
prinsipper man kan bli bedre på å følge.46

47
Økonomi48
Studenttinget NTNU fakturerer Studentservice for driftsmidler til fadderuka og foretar49
utbetalinger på vegne av fadderutvalget.50

Budsjett og regnskap vedtas og godkjennes av Studenttinget NTNU. Budsjettet skal51
utformes i samråd med Studenttingets leder og følge fadderukas prinsipper som52
beskrevet i dette dokument. Budsjettet skal revideres av Studenttingets arbeidsutvalg53
dersom større uforutsette inntekter eller utgifter oppstår, etter anbefaling fra54
fadderutvalget. Studenttinget skal orienteres om eventuelle revideringer.55

Leder av fadderutvalget er økonomisk ansvarlig for de midlene fadderutvalget56
disponerer og skal anvise alle utbetalinger. Nestleder signerer refusjonsbilag som57
gjelder utlegg foretatt av leder.58

59
Et eventuelt overforbruk av fadderukas midler skal dekkes inn over neste års60
budsjett. Underforbruk av midler settes av til neste års budsjett.61

Leder og nestleder lønnes 225 timer hver etter gjeldende sats for studentassistenter62
satt av NTNU. Lønnsutbetalingene foretas av Studentservice.63

Omfang64
Fadderuka skal primært omfavne studenter tilknyttet fakultetene HF og SVT, men det65
skal være åpent for studenter tilknyttet NTNU som ikke har et eksisterende66
mottakstilbud.67

68
Fadderuka skal ha en varighet på minst syv dager etter immatrikulering. Fadderuka69
skal ikke gå på bekostning av studiene til de nye studentene.70

71
Fadderutvalget skal arrangere arrangementer for nye masterstudenter. Denne72
gruppen har ofte andre behov enn bachelorstudenter og bør få tilbud som passer73
deres studiesituasjon. Disse arrangementene kan være åpne flere eller alle74
masterprogrammer, grunnet begrenset antall studenter på enkelte studier.75

76
Nestleders primære arbeidsoppgave skal være å hjelpe linjeforeninger og potensielle77
linjeforeninger med å planlegge og gjennomføre linjespesifikt fadderopplegg.78

79
Fadderutvalget skal tidlig på våren invitere linjeforeningene til og møtes. Møtet kan80
fungere som et forum for utveksling av informasjon, koordinering og forventninger til81
hverandre. Dette kan for eksempel være gjennom et seminar.82

83



Fadderutvalget skal planlegge sin aktivitet på bakgrunn av hva linjeforeningen ønsker84
å ha av egen aktivitet. Fadderutvalget Dragvoll skal i dette arbeidet ta ansvar for at85
linjeforeningen setter i gang dette arbeidet på et tidlig tidspunkt! Dette kan gjøres86
gjennom for eksempel et seminar.87

88
Linjeforeningskoordinator og ledelsen av fadderutvalget skal jevnlig rapportere til, og89
vurderes av, ledelsen av STi om hvordan man har lagt til rette for framveksten av90
linjeforeninger som tar ansvar for egen fadderuke.91

92
Fadderutvalget Dragvoll skal jobbe for å opprette og vedlikeholde et samarbeid93
mellom linjeforeningene på Dragvoll og studentrådene HF og SVT.94

Det overordnede målet med fadderuka skal være å forberede nye studenter på95
studiehverdagen ved NTNU samt å bidra til sosial integrasjon i studiemiljøet.96
Ambisjonene for fadderuka bør tilpasses deretter.97

Tilgjengelighet98
Som prinsipp bør fadderuka favne videst mulig innenfor de begrensninger for omfang99
som er beskrevet. Nye studenter skal kunne delta uavhengig av kjønn, alder,100
seksuell orientering, funksjonsevne, etnisitet og religion. Arrangementer i regi av101
fadderuka skal gjenspeile dette og faddere og fadderutvalget må legge til rette for at102
alle skal kunne delta.103

104
Rus105
Fadderuka skal ikke forbindes ensidig med fest og fyll. Det skal aldri oppleves som106
nødvendig å konsumere alkohol for å kunne delta på fadderuka og det skal alltid107
finnes et alternativ til å konsumere alkohol. Arrangementer i regi av fadderuka skal108
tilstrebe å ha et alkoholfritt fokus og fadderukas budsjett skal ikke dekke utgifter109
knyttet til alkoholholdig drikke. Det er ønskelig at samtlige faddergrupper organiserer110
enkelte ”hvite dager”, for å tydeliggjøre dette fokuset.111

112
Fadderutvalget skal ha ansvar for at alle faddere har et bevisst forhold til studenters113
alkoholforbruk.Fadderuka har nulltoleranse for narkotiske stoffer.114

115
Internasjonale studenter116
Internasjonal seksjon skal fortsatt ha hovedansvaret for mottak av internasjonale117
studenter, men det bør legges til rette for at disse også skal kunne delta på118
arrangementer i regi av fadderuka. Fadderutvalget skal ha et tett samarbeid med119
Internasjonal seksjon for å samkjøre planer for mottak av internasjonale studenter.120

121
122
123
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Forkortelser
VT – Velferdstinget
STi – Studenttinget NTNU
SiT – Studentsamskipnaden i Trondheim
AU - Arbeidsutvalg
_______________________________________________________________________

Bakgrunn for saken1
I Trondheim har Studenttinget NTNU, Studentparlamentet HiST, Studentrådet DMMH2
og Trondheim Juridiske Studenters Forening (TJ§F) delegert ansvar for saker relatert3
til studenters velferd til Velferdstinget. NTNU har 11 av de 17 representantene som4
sitter i VT.5

6
VT konsentrerer sitt arbeid om Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT), og jobber7
for at tilbudet til studentene blir tilrettelagt på en best mulig måte. VT jobber også8
lokalt med velferdspolitikk for studenter i samråd med de ulike eierorganene, og9
bistår med kompetanse til eierorganene i nasjonale saker vedrørende10
velferdspolitikk. VT har omtrent samme møtehyppighet som STi, og møtene11
avholdes som oftest på onsdager.12

13
Saksbehandlers vurdering14
Et år i VT er en ypperlig mulighet til å påvirke studiehverdagen til studentene i15
Trondheim. VT bestemmer direkte hvordan en stor del av semesteravgiften skal16
benyttes, og over de delene av Samskipnadens virksomhet som betales av17
semesteravgiften. De velger også studentene som sitter i styrene i SiT, og de tas18
med på råd om hvilke andre tjenester SiT skal tilby studentene. VT er ulikt STi ved at19
sakene som tas opp er mer konkrete og at de raskere får betydning for studentene,20
noe som gjør arbeidet i VT til spennende og engasjerende for alle.21

22
Som i Studenttinget velger også VT tre AU-medlemmer blant sine faste medlemmer,23
med ansvarsområdene velferd, bolig og profilering.24

25
For å sikre representasjon på alle Velferdstingets møter, skal Studenttinget i tillegg til26
11 faste representanter også velge 14 vara. Vararepresentanter kan suppleres av AU27
ved behov.28



2
29

Arbeidsutvalgets innstilling30
Innstiller ikke i personvalg.31


