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Møtedato: 25.04.2012 Saksbehandler: Anja Ziolkowski
_______________________________________________________________________

STi-sak 21/12 Valg av landsstyrerepresentanter til Norsk Studentorganisasjon
_______________________________________________________________________

Forkortelser
NSO – Norsk studentorganisasjon
LS – landsstyre
LM – landsmøte
AU - Arbeidsutvalget
_______________________________________________________________________

Bakgrunn for saken1
I NSO sitt Landsstyre (LS) sitter det fem representanter fra Trondheim, der tre av2
disse velges av Studenttinget.3

4
LS er NSO sitt utøvende organ mellom hvert Landsmøte (LM). LS arbeider også med5
sakspapirene til LM, og innstiller i stort sett alle disse sakene. Det er møter 2-36
ganger i semesteret, hvor reiser og opphold i forbindelser med møtevirksomheten blir7
dekket. Møtene vil finne sted over en langhelg (tidlig fredag-søndag). LS har en8
spesielt viktig rolle i å følge opp arbeidet som NSO-AU gjør og følge opp budsjettene9
for organisasjonen.10

11
Cathinka Thyness, Lars Kristian Holgersen og André Almås Christiansen sitter i LS12
per dags dato, hvor Cathinka sitter til 31.12.2012, mens Lars Kristian og André til13
30.06.2012.14

15
Saksbehandlers vurdering16
Det skal velges 2 faste representanter til LS, med funksjonstid fram til 30.06.2013, samt17
en 2. vara og en 4. vara med samme funksjonstid.18

19
Arbeidsutvalgets innstilling20
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg.21



Møtedato: 25.04.2012 Saksbehandler: Anja Ziolkowski
_______________________________________________________________________

STi-sak 22/12 Oppnevning av studentrepresentant til Utdanningsutvalget
_______________________________________________________________________

Forkortelser
AU – Arbeidsutvalget
STi – Studenttinget NTNU
UU – Utdanningsutvalget
_______________________________________________________________________

Bakgrunn for saken1
Det sentrale Utdanningsutvalget (UU) ledes av prorektor for utdanning og2
læringskvalitet, og består av de åtte prodekanene for utdanning fra fakultetene, samt3
to studentrepresentanter. Studiedirektøren og lederne for de tverrfakultære4
utvalgene, Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen og Forvaltningsutvalget5
for lærerutdanningene, er møtende observatører.6

7
UU har månedlige møter som varer i 3-4 timer med aktuelle saker og8
problemstillinger angående utdanningene ved NTNU. Det er dette utvalget som har9
ansvar for å uttale seg om de større utdanningsspørsmålene. UU skal være rektors10
rådgivende organ i utdanningspolitiske beslutninger. UU skal fungere som et styre for11
Eksperter i Team og er rådgivende i utdanningsspørsmål for rektor.12

13
I Studenttingssak 15/09 vedtok Studenttinget denne stillingsinstruksen for den frie14
studentrepresentanten i utdanningsutvalget:15

16

”Stillingsinstruks for studentrepresentant i NTNUs Utdanningsutvalg17

Studentrepresentanten er valgt av Studenttinget og representerer sammen med Fag-18
, og Forskningspolitisk nestleder NTNUs studenter i Det Sentrale Utdanningsutvalget.19
Studentrepresentanten er valgt for et år og sitter fra 01.07. til 30.0620

21
Arbeidsoppgaver22

23
- Delta på Utdanningsutvalgets møter24
- Delta som observatør på Studenttingets møter der utdanningspolitiske saker blir25

diskutert26
- Sammen med Fag- og Forskningspolitisk nestleder arrangere formøter med27

Fakultetstillitsrepresentantene forut for møtene i Utdanningsutvalget28
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- Delta på Studenttingets seminar29
- Bistå i arbeidet med å finne kandidater til Utdanningsutvalget30
- Holde seg og studentdemokratiet orientert om saker som behandles i31

Utdanningsutvalget. Representanten skal gi påtroppende Fag- og32
Forskningspolitisk nestleder en innføring i relevante saker i UU.”33

34
35

Saksbehandlers vurdering36
STi har helt siden UU ble opprettet hatt 2 studenter med i utvalget. STi 2008 fattet i37
STi-sak 44/08 ”Fordeling av verv, råd og utvalg mellom STi og AU” følgende vedtak:38
"Studenttinget gjennomfører valg på 1 student til UU på årets første ordinære39
studenttingsmøte. AU fordeler den andre plassen samt vara til UU i tråd med40
gjeldende stillingsinstruks."41

42
Dette ble i STi-sak 15/09 omgjort til å være en valgperiode fra sommer til sommer for43
den representanten som er valgt direkte av Studenttinget.44

45
Jon Mikkel Haugen sitter i UU i kraft av sin stilling som fag- og forskningspolitisk46
nestleder i året 2011, med Cathinka Thyness som vara. Haakon Christopher Bakka47
har vært representant fra 01.07.11 til 30.06.12.48

49
Studenttinget velger en representant med vara til utdanningsutvalget med50
funksjonstid fra 01.07.12 til 30.06.13.51

52
Arbeidsutvalgets innstilling53
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg.54



Møtedato: 25.04.2012 Saksbehandler: Anja Ziolkowski
_______________________________________________________________________

STi-sak 23/12 Oppnevning av studentrepresentant til Forvaltningsutvalget for
Sivilingeniørutdanningene

_______________________________________________________________________

Vedlegg
Referat fra Allmøte siv.ing
Kandidatpresentasjon

Forkortelser
AU – Arbeidsutvalget
STi – Studenttinget NTNU
UU – Utdanningsutvalget
siv.ing – sivilingeniørutdanningene
_______________________________________________________________________

Bakgrunn for saken1
FUS er et forvaltningsutvalg organisert under Rektor. FUS skal ivareta den2
tverrfakultære koordineringen og utvikle felles kvalitetskrav for3
sivilingeniørprogrammene. FUS skal identifisere strategiske utfordringer og gi råd til4
Rektor i strategiske spørsmål.5

6
FUS ledes av en utvalgsleder som oppnevnes av Rektor for fire år. Fakulteter som7
gir sivilingeniørutdanning skal ha ett medlem hver. Medlemmet skal være fra8
fakultetets ledelse. Studentene skal ha to representanter som velges henholdsvis før9
jul og før sommeren.10

11
FUS har blant annet disse oppgavene overfor Rektor:12

Ta initiativ i saker som angår sivilingeniørutdanningen13
Gi råd om institusjonelt samarbeid og alliansebygging14
Gi tilråding om strukturen i utdanningen15
Gi råd om etablering og nedlegging av program16
I samarbeid med fakultetene foreslå dimensjonering av og opptaksrammer til17
programmene18
Foreslå uttalelser på vegne av NTNU i høringssaker som gjelder19
sivilingeniørutdanningen20
Forberede saker som skal behandles av Rektor21
Rapportere til Rektor om vedtak som er fattet i henhold til fullmakter22

23
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Saker som gjelder sivilingeniørutdanningen, som vil angå andre studieprogram og som er24
av betydning for NTNUs strategiske og utdanningspolitiske utvikling, skal legges frem for25
Utdanningsutvalget.26

27
Generelle oppgaver FUS ellers skal ta stilling til:28

I samarbeid med fakultetene og de lokale programrådene påse at NTNUs29
kvalitetsarbeid blir fulgt opp innenfor utdanningene30
Føre tilsyn med at læringsmålene nås31
Utarbeide årlig en rapport om utdanningene ved NTNU med vekt på32
kvalitetsforbedrende tiltak33
Aktivt fremme likestillingsperspektivet i utdanningene34
Ivareta NTNUs representasjon i relevante nasjonale og internasjonale fora35

36
Saksbehandlers vurdering37
Studenttinget NTNU innstiller på studentrepresentanter til FUS, formell oppnevning til38
utvalget gjøres av rektor. Etter avtale med de studenttillitsvalgte på fakultetene39
fremmer Allmøtet for sivilingeniørutdanningen en kandidat for Studenttinget. Som40
ved alle andre valg i Studenttinget har alle studenter mulighet til å stille.41

42
Representanten vil sitte fra 01.08.2012 frem til 31.07.2013, og første halvdel av43
perioden vil representanten sitte sammen med Martine Firing, som sitter frem til44
31.12.2012.45

46
SR-siv.ing består av de fakultetstillitsvalgte for sivilingeniørstudentene, og fungerer47
som et referanseorgan for studentrepresentantene i FUS. Etter avtale mellom48
Studenttinget og SR-siv.ing skal FUS-representanten som sitter i sitt andre semester49
av den ettårige valgperioden fungerer som koordinator for SR-siv.ing, med den andre50
representanten som stedfortreder.51

52
Arbeidsutvalgets innstilling53
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. Innstillingen fra allmøtet siv.ing vil bli54
fremlagt på møtet. Allmøte for sivilingeniørutdanningen innstiller på at Vegard55
Solberg velges som studentrepresentant i FUS.56

57
58



Referat fra Allmøte for Sivilingeniørstudentene

DATO: 13. mars 2012
KLOKKA: 1415
STED: S7, Stripa, Gløshaugen

Tilstede: ca 40 sivilingeniørstudenter.

1. Konstituering av Allmøte for Sivilingeniørutdanningen.
Anders Ulvestad konstituerte allmøte.

a. Valg av møteleder ved akklamasjon:Anders Ulvestad og Martine Firing.
b. Valg av referent ved akklamasjon: Kari Fürst
c. Valg av tellekorps ved akklamasjon: Sondre Gjengedal, Hege Eskild og

Cathinka Thyness.

2. Innføring av bestått/ikke-bestått på masteroppgaven? Diskusjon.
Anders redegjorde for saken og arbeidet til den nasjonale gruppa som har sett på
bruken av karakterskalaen ved bedømmelse av masteroppgaven. I dag fordeler
karakterene på masteroppgaven seg i all vesentlig på øvre del av skalaen. Skal
man fortsett med dette bør man like godt innføre bestått/ikke-bestått. Den
nasjonale gruppa foreslår en omlegging der hele skalaen brukes og at C en blir
sett på som en god karakter på masteroppgaven. En omlegging til en slik praksis
vil kreve at det vedlegges et diploma suplement til vitnemålet. FUS vil i tiden
framover diskutere denne saken og Anders og Martine ønsket å få innspill fra
medstudenter på hvordan de stiller seg til dette, det ble åpnet for diskusjon.
Noen momenter som kom fram:
- Urettferdigheten for studentene i overgangsperioden dersom hele skalaen tas i
bruk.
- Dersom det innføres med hele skalaen i bruk, så må alle universitetene i Norge
gjøre dette samtidig.
- Dersom bestått/ikke-bestått innføres kan dette muligens trekke ned kvaliteten
på masteroppgaven.
- For å unngå at kvaliteten går ned må det settes strenge krav til bestått.
Anders og Martine takket for innspillene og vil ta disse med seg videre i
prosessen.



3. Valg av Studentrepresentant til Forvaltningsutvalget for Sivilingeniørutdanningen,
vedtak.
Det var via studentrådene sendt ut en bred informasjon om vervet. Det er i
utgangspunktet, fra ledelsens side, et ønske om en gutt og en jente fra
studentene i FUS. Det er Anders som nå er ferdig i FUS og hans etterfølger skulle
velges. Det var 2 kandidater som på forhånd hadde meldt sin interesse.
Vegard Solberg og Edvard Falch. Det var ingen flere kandidater som stilte.
De 2 kandidatene fikk presentere seg og fortelle litt om sine saker dersom de ble
valgt til FUS. Edvard Falch ble presentert av Sondre Gjengedal da han fortiden er
på utveksling i Australia. Han var imidlertid med på skype under spørsmålsrunden
etter presentasjonen.
Det ble skriftlig valg

Vegard Solberg vant med 32 stemmer mot Edvard Falch 6 stemmer.

4. Eventuelt
* Innformasjon om styrevalget og dato for stemming.

For Studentrådet for Sivilingeniørutdanningen

Anders Ulvestad/s/ Martine Firing/s/





Møtedato: 25.04.2012 Saksbehandler: Anja Ziolkowski
_______________________________________________________________________

STi-sak 24/12 Oppnevning av studentrepresentant til Den sentrale
klagenemnd

_______________________________________________________________________

Bakgrunn for saken1
I mandatet for Den sentrale klagenemnd står det at komiteen behandler blant annet2
følgende oppgaver:3

Klager over avgjørelser om opptak som student og adgang bare til eksamen4
uten å være opptatt som student5
klager over avgjørelser om opptak til enkeltkurs, laboratorie- og feltkurs6
klager over avgjørelser om dispensasjon eller fritak fra eksamen eller prøver7
osv8

9
I tilegg til to studenter sitter det to professorer og to jurister med10
lagdommerkompetanse i Den sentrale klagenemd.11

12
Vegard Solberg sitter i dag som studentrepresentant med en funksjonstid frem til13
31.12.12. Espen Skarsbø Olsen sitter til 30.06.12.14

15
Saksbehandlers vurdering16
Det skal velges nye studentrepresentanter med vara to ganger i året, med17
funksjonsperiode 1 år; henholdsvis 01.07-30.06 og 01.01-31.12. Man skal nå velge18
en student med vara som får funksjonstid fra 01.07.12 til 30.06.13.19

20
Det holdes 4-5 møter pr semester, der hvert møte varer ca 2 timer. Det er 4-6 timer21
forberedelse før hvert møte, kompensert med 280 kr pr time for møtene og noe for22
forberedelse.23

24
Etter retningslinjer gitt fra rektor skal studentene være representert med en25
sivilingeniørstudent og en student fra den øvrige studentpopulasjonen. Studenttinget26
har i vedtak 54/04 valgt å se bort fra rektors retningslinjer.27

28
Studenttingssak 54/04 Innstilling til ulike styrer, råd og utvalg29

Vedtak: ”Studenttinget ønsker å innstille kandidater fritt, og se bort30
fra rektors føringer for innstillingen.”31

32
Arbeidsutvalgets innstilling33
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg.34



Møtedato: 25.04.2012 Saksbehandler: Anja Ziolkowski
_______________________________________________________________________

STi-sak 25/12 Oppnevning av studentrepresentant til Læringsmiljøutvalget
_______________________________________________________________________

Forkortelser
LMU – Læringsmiljøutvalget
STi – Studenttinget
_______________________________________________________________________

Bakgrunn for saken1
Læringsmiljøutvalget (LMU) skal i samarbeid med ledelsen bidra til at universitet2
utvikler et godt studiemiljø, bedre studentvelferd og et forsvarlig arbeidsmiljø for3
studentene. De skal følge nøye med i utviklingen i spørsmål som angår studentenes4
sikkerhet og velferd, herunder det fysiske og psykiske læringsmiljøet.5

6
Studentene har fire studenter i utvalget, og annethvert år skal studentene ha leder7
(2011, 2013, 2015 osv). I 2011 var Bjørnar Kvernevik leder.8

9
Fra STi-sak 44/08:10

"Studenttinget velger i høst 2 studenter + vara til LMU med valgperiode11
01.01.09- 30.06.09 og der 2 plasser i LMU vil bli fordelt blant AU-09. Det12
gjennomføres et nytt LMU valg i april/mai der det velges 2 studenter + vara til13
LMU med valgperiode 01.07.09-30.06.10."14

15
Mandatet lyder som følger:16

17
”Mandat for Læringsmiljøutvalget18
Læringsmiljøutvalget (LMU) er et rådgivende organ for NTNUs styre og ledelse. Det19
skal i samarbeid med ledelsen bidra til at universitetet utvikler et godt studiemiljø,20
bedre studentvelferd og et forsvarlig arbeidsmiljø for studentene.21

22
Utvalget skal:23

1. ha forslags- og uttalerett i saker som gjelder studentenes læringsmiljø24
2. delta i planlegging av tiltak vedrørende læringsmiljøet25
3. nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd,26

herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet27
4. avgi årlig rapport til styret om NTNUs arbeid med studentenes læringsmiljø.28

”29
30
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Saksbehandlers vurdering31
Studenttinget oppnevner to studentrepresentanter til Læringsmiljøutvalget i32
2012/2013. Det må i tillegg velges 2 vararepresentanter med samme funksjonstid.33

34
Arbeidsutvalgets innstilling35
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg.36



1

2

Møtedato: 25.04.2012 Saksbehandler: Camilla R. Solheim
_______________________________________________________________________3

4
STi-sak 26/12 Oppfriskningskurs og forkurs5
_______________________________________________________________________6

7
8

Vedlegg9
Sti-sak 25/05 Politisk plattform- Studiekvalitet10
AltUnds rapport “Strykemner”11
AltUnds rapport “Strykemner”-vedlegg fra IME-fakultetet12

13
14

Forkortelser15
VGS-Videregående skole16
NTNU- Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet17
IME-Fakultetet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk18
NT-Fakultet for naturvitenskap og teknologi19
DBH-Database for statistikk om høyere utdanning20
IMF- Institutt for matematiske fag21
_______________________________________________________________________22

23
24

Bakgrunn for saken25
For mange studenter kan overgangen fra videregående skole (VGS), friår eller jobb til studier på26
NTNU være krevende. Dette fører til at mange studenter stryker, og til en betydelig27
frafallsproblematikk. Oppfriskningskurs og forkurs vil være et tiltak som vil kunne ha innvirkning28
på bedre gjennomstrømning på NTNU.29
Studenttinget har tidligere vedtatt overordnet politisk plattform om studiekvalitet som omhandler30
oppfriskningskurs. I Sti-sak 25/05 «Politisk plattform-Studiekvalitet» står det under punkt 3.2.431
“Det er ønskelig at NTNU skal arrangere kurs av varierende lengde innen felt som er relevante for32
studentene, da alt fra oppfriskningskurs innen fagene og kurs i kildebruk, til lengre kurs over tid,33
og språk og kulturkurs for de som skal til andre land.”. Saksbehandler ser imidlertid det som34
hensiktsmessig å konkretisere hva vi mener om oppfriskningskurs og forkurs og en eventuell35
utvidelse av ordningen slik den er i dag.36

37
Oppfriskningskurs og forkurs skal gi grunnlaget for grunnbegreper og basisforståelse i et emne.38
Forskjellen på oppfriskningskurs og forkurs, slik saksbehandler oppfatter det, er krav studentene39
må ha oppfylt for å komme inn på studiet. Studieretningen som tilbyr oppfriskningskurs krever at40



studentene har hatt faget på VGS og kurset er rettet mot repetering av pensum som studentene41
allerede har hatt tidligere. Der det tilbys forkurs før begynnelsen på studieretning er dette fordi42
kravet til studentene før opptak ikke tilsvarer forkunnskapen en student trenger for å komme seg43
gjennom studiet.44

45
46

Saksbehandlers vurdering47
48

Ved å tilby oppfriskningskurs og forkurs kan den faglige tryggheten til studenter og49
gjennomstrømningen på NTNU øke. På NTNU er det et eksisterende tilbud på lavere grad om50
frivillig oppfriskningskurs og forkurs. IME-fakultet tilbyr et oppfriskningskurs i matematikk51
som er egnet for studenter som skal studere matematikkemner på NTNU og har behov for52
gjennomgang av pensum i matematikkfag fra VGS. NT-fakultetet tilbyr forkurset i kjemi som53
er egnet for studenter som skal studere kjemiemner på NTNU. Forkurset i kjemi ble iverksatt54
grunnet fagspesifiseringen til kjemi fra VGS på NTNU ble fjernet og innholdet i kjemiemnet55
på NTNU ikke er endret. Forkurset er ment å gi studentene de basiskunnskaper som det er56
forventet at de trenger for å mestre studiet.57
På høyere grad er det forkurs i kompleks analyse og elektromagnetisme. Kompleks analyse er58
egnet for masterstudenter i energibruk og energiplanlegging. Forkurset i elektromagnetisme er59
egnet for studenter som er tatt opp i master i elektronikk og Master of Science in Electric60
Power Engineering.61

62
I følge DBH har strykprosenten i emner på Instituttet for matematiske fag hatt en jevn63
nedgang. På DBHs hjemmeside er det ikke offentliggjort statistikk tidligere enn 10 år tilbake.64
I 2002 var strykprosenten på 26.4 % og i 2011 på 18. 2 %. Oppfriskningskurset ble65
implementert i 2000 og siden 2002 har strykprosenten sunket jevnt. Det har vist seg vanskelig66
å finne strykprosenten til de grunnleggende matematikkemnene, som ville vært mest relevant i67
forhold til oppfriskningskurs. Saksbehandler mener allikevel at en såpass markant nedgang i68
strykprosent på instituttet for matematikk, hvor det tilbys oppfriskningskurs, gir en indikasjon69
på at dette tiltaket kan gi positive utslag på studentens prestasjoner i grunnemnene.70

71
I følge AltUnds rapport “Strykemner”er det også høy strykningsprosent der det er satt inn72
oppfriskningskurs. Den totale strykprosenten på NTNU i tidspunktet 2007-2009 i snitt var på73
8.9 % og Insituttet for Matematiske fag (IMF) har høyest strykningsprosent på 13.9%.74
Saksbehandler tror det er mange andre faktorer som spiller inn på studentenes prestasjoner i75
de grunnleggende matematikkemnene. Derfor mener saksbehandler at dette ikke er et76
argument imot å innføre oppfriskningskurs på andre emner, da vi ikke kan sammenlikne med77
en situasjon hvor oppfriskningskurset ikke hadde blitt tilbudt.78

79
Et eksempel på emnet med høy strykningsprosent er grunnemner i fremmedspråk. For å ta80
grunnemner innen fremmedspråk er det ingen krav om å ha hatt språket på et tidligere81
tidspunkt. Det er det heller ikke krav for å komme inn på årsstudium. bachelor, integrert82
mastere eller mastere i fremmedspråk. For å bli tatt opp kreves kun generell83
studiekompetanse. Med unntak av integrert masterutdannelse i moderne fremmedspråk ble84
samtlige søkere for studieåret 2011/2012 tatt opp.85



-Tysk grammatikk 1 er et grunnemne for alle som tar et årsstudium, en bachelor eller86
master/integrert master i tysk. I 2008 strøk 23.1 % av studentene som tok dette emnet,87
og i 2009 økt dette til hele 42.9 %.88
-Tysk grammatikk 2 er et fag som bygger på tysk grammatikk 1. Studenter må89
imidlertid ikke ha bestått tysk grammatikk 1 for å ta tysk grammatikk 2, hvilke fører til90
at en del har dårligere forutsetninger for å bestå tysk grammatikk 2. Tysk grammatikk91
2 hadde i 2009 en strykprosent på 10 % og i 2010 en strykprosent på 25 % i følge92
DBH.93

94
For saksbehandler er det uvisst hva kostnadene og planleggingen for slike oppfriskningskurs95
og forkurs er. Det var ikke mulig å hente data på hva kostnadene på kurset var da tiltakt ble96
iverksatt i 2000, men fjorårets budsjett av gjennomføringen av oppfriskningskurs på IME-97
fakultetet viser kostnader:98
-ca 90 000 kr. fordelt på:99

-Foreleser: 120 t (ltr. 25)100
-stud.asser.: 15 totalt (9 på ltr. 19 og 6 på ltr 21) c 35 t. hver101
-stud.assene er fordelt til 2 t. veiledning, 2 t forberedelser hver dag, samt retting av102
sluttprøve.103

104
Ved å utvide tilbudet om oppfriskningskurs og forkurs til flere emner så har studentene mulighet105
til å tilegne seg basisferdigheter. Dersom dette gir studentene et bedre faglig grunnlag. Et annet106
positivt aspekter ved oppfriskningskurs og forkurs er sosialiseringen og utbyggingen av nettverk i107
en tidlig fase i studieløpet som gir sosial trygghet når semesterstart starter. Dette vil være et bra108
tiltak for en normert studieprogresjon.109

110
111

Arbeidsutvalgets innstilling112

På studieprogram der frafallet er urovekkende høyt bør det vurderes å innføre113
oppfrisknings- eller forkurs.114
Det skal være mulig å teste om man behøver et oppfrisknings- eller forkurs.115
Oppfriskningskurset skal bygge på pensum fra VGS og grunnforståelsen det forventes116
at studenter har ved studiestart.117
Oppfrisknings- eller forkurs skal være frivillig og skal ikke pålegge studenter å118
gjennomføre.119
Det skal presiseres at forelesninger på forkurs og oppfriskningskurs er åpne for120
allmenheten.121

122



Studenttingssak 25/05 Politisk plattform - Studiekvalitet

Vedtak:
1. Innledning
1.1 Studiekvalitet;
Studiekvalitet, herunder den kvaliteten på studiet, kvaliteten på evalueringssystemene og kvaliteten på
undervisningen.

1.2 Dokumentets funksjon
Den politiske plattformen for studiekvalitet er det politiske grunndokumentet som legger retningslinjer for
Studenttinget NTNU og sine undergrupper i sitt arbeid på områder som har utvirkning på studiekvaliteten ved
NTNU.

2 Studenten
2.1 Studiekostnader
All utdannelse ved offentlige universitet og høyskoler i Norge skal være gratis. En eventuell innføring av
studieavgifter vil undergrave utdanningsmulighetene for flere av samfunnets grupper og bidra til økning av
sosiale skiller. Samfunnet blir i stadig økende grad avhengig av et høyt utdanningsnivå i den generelle
populasjonen. Gratis utdanning er en måte å sikre dette på.

Med unntak av semesteravgiften skal det ikke kreves inn noen form for avgifter, verken direkte eller indirekte,
være det seg papirpenger, materialavgifter eller lignende.

Mye kursinformasjon publiseres kun på internett og biblioteksarbeid, og litteratursøk er vesentlig elementer i
mange studier. Muligheten til å gratis kunne benytte printere og kopimaskiner innenfor rimelighetens grenser er
derfor et særdeles viktig gode. Overforbruk er et relevant problem, men kan løses med en kvoteordning, hvor
studentene kan få utvidet kvoten ved legitimt behov.

I de tilfeller hvor det er behov for dyrt ekstrautstyr i tillegg til nødvendig pensumlitteratur, som for eksempel
datamaskiner med nødvendig programvare, bør universitetet tilby studentene dette gjennom særdeles gunstige
leasingavtaler eller kraftig subsidiering til kjøp.

2.2 Studieforløp
Studentene skal ha økt innflytelse på oppbygging/sammensetningen av egen grad. Det skal i større grad
vektlegges studentenes frihet til selv å utforme/definere sin egen studieprogresjon. Man bør også ha muligheten
til å omrokkere plasseringen av fag innenfor et studieår der dette er gjennomførbart, med eksempelvis fem fag ett
semester, og tre fag neste semester, for selv å balansere studiebelastningen.

Obligatorisk oppmøte bør unngås såfremt det ikke dreier seg om spesielle kurs hvor selv selvstudium ikke er
tilstrekkelig, som for eksempel lab øvelser.

Alt pensum bør foreligge ved semesterstart.

3 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet
3.1 Informasjonsflyt
3.1.1 Språk
Institusjonen plikter å til enhver tid å sørge for at all informasjon til enhver tid er lett tilgjengelig og oppdatert,
men studentene har selv ansvar for å sette seg inn i hvilke lover og regler som til enhver tid er gjeldende.

Med tanke på det stadig økende nivået av utvekslingsstudenter og internasjonaliseringen av NTNU er det
nødvendig å vektlegge at informasjon skal være tilgjengelig på både norsk og engelsk. Undervisningsspråket ved
norske, statlige utdanningsinstitusjoner skal i hovedsak være norsk. Et utvalg emner innenfor de ulike
studieretningene bør allikevel tilbys på engelsk der hvor språkkompetansen hos foreleserne tillater dette, samt at
det ikke fører til en forringelse av studiekvaliteten.



Utover alternativt undervisningsspråk, har institusjonen også et ansvar for å tilrettelegge for utvekslingsstudenter
fra utlandet, og norske studenter som skal til utlandet gjennom språkkurs og alternative leselister på flere språk.

3.1.2 Faginformasjon
I tråd med universitetets formidlingstradisjon bør faginformasjon, pensumslister, forelesningspresentasjoner,
øvinger, eventuelle løsningsforslag, tidsplaner og lignende gjøres tilgjenglig for offentligheten via internett

Det er viktig å opprettholde skillet mellom intern og ekstern informasjon for å bevare læringsrommet og
personvernet. Dette kan for eksempel ved en tonivåløsning hvor man velger om man vil publisere til internett,
eller til NTNU’s intranett løsning. Timeplaner, forelesningspresentasjoner og faginformasjon vil da høre hjemme
på internettnivå, mens diskusjoner, oppgavebesvarelser og tilsvarende hører hjemme på det lukkede intranett.

3.1.3 Studieveiledning:
Studieveiledningstjenesten må holde et høyt kvalitetsnivå, være tilgjengelige for alle studenter, og være
oppdaterte til enhver tid.

3.2 Studietilbud og Fagbredde
3.2.1 NTNU – et breddeuniversitet
Det er viktig at universitet skal levere kunnskap til samfunnet, men samtidig så må man ikke fokusere
utelukkende på de øyeblikkelige behov. NTNU er, og skal forbli, et breddeuniversitet, som kan tilby studentene
ett stort omfang av studier og kvalitativt sterke fagmiljøer.

3.2.2 Adgangsbegrensning
Studenttinget ønsker at flest mulig studier og fag er åpne, men STi mener adgangsbegrensning kan være et godt
virkemiddel for å heve kvaliteten på enkelte studier og fag.

3.2.3 Studentenes forkunnskaper
Det er ett stadig økende problem at nivået på forkunnskapene til studentene som kommer fra videregående er for
lavt, de møter ikke de krav og standarder som forventes på universitetsnivå. Universitetet bør øke antallet og
omfanget av introkurs på sommeren for å løfte studentene opp på ett akseptabelt nivå. Vi mener det viktig at
universitetet ikke under noen omstendigheter skal kompromittere sine egne kvalitetskrav og forventninger.
Universitetet har det endelige ansvaret for å levere et ordentlig sluttprodukt.

3.2.4 Annen kursing
Det er ønskelig at NTNU skal arrangere kurs av varierende lengde innen felt som er relevante for studentene, da
alt fra oppfriskningskurs innen fagene og kurs i kildebruk, til lengre kurs over tid, og språk og kulturkurs for de
som skal til andre land.

3.3 Kvalitetssikring
3.3.1 Kvalitetssikringssystemet ved NTNU (UKS):
NTNU er fra 1. januar 2004 pålagt å ha et kvalitetssikringssystem for å sikre kvaliteten, fremme
kvalitetsutvikling og påvise eventuell kvalitetssvikt ved utdanningen. Utvalget for Kvalitetssikringssystem
(UKS) arbeider med å utvikle et sammenhengende system for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling ved NTNU.
Gjennomføringen av et slikt system krever studentrepresentasjon i alle ledd, og referansegruppene må legges til
grunn for kvalitetssikring. Det er hensiktsmessig med en sentralisert løsning som kan brukes til interne og
eksterne evalueringer, både på kort sikt, og over lengre tid.

Det skal være en kvalitetssikring av forelesere, veiledere, kollokvieledere osv. på alle nivå ved
utdanningsinstitusjonen, slik at studenten får best mulig utbytte av studiet. Undervisningen må til enhver tid
evalueres slik at den viser relevans ovenfor forskning, nærings- og samfunnsliv.

3.3.2 Hva forventes av kvalitetssikringssystemet:
Kvalitetssikringssystemet ved NTNU må begynne på bunnen og ta utgangspunkt i referansegruppene
og tillitsvalgte.
Kvalitetssikringssystemet må være et verktøy for at studentene i større grad skal bli hørt, og at deres
innspill kan bidra til faglig og pedagogisk utvikling og forbedring av undervisningen.
Kvalitetssikringssystemet bør brukes som et hjelpemiddel til meritering av undervisning.
Kvalitetssikringssystemet skal omfatte det helhetlige læringsmiljøet.
Det avsettes tilstrekkelige midler til innføring av kvalitetssikringssystemet.



Kvalitetssikringssystemet må evalueres og utvikles kontinuerlig. Studentene må sikres aktiv påvirkning
i dette arbeidet.”

3.3.3 Fokus på god pedagogikk
Det må legges mer status ved det å være en god underviser. Å være en god underviser bør være et kriterium som
vektlegges i mye større grad enn i dag ved opprykk og ansettelser. Pedagogisk kompetanse må ved siden av
forskning få sin egen plass som en akademisk karriere vei. Forelesere som kan vise til god undervisningspraksis,
gode tilbakemeldinger og gode faglige resultater bør premieres på en måte som inspiserer til økt fokus på
pedagogikk.

Den nåværende ordning med pedagogisk kursing av vitenskapelig ansatte må utvides og forbedres. Det må være
obligatoriske kurs i pedagogikk med jevne mellomrom, og for alle ansatte må pedagogisk basiskompetanse være
et absolutt minimumskrav. Nyansettelser bør ikke gjøres endelige før kravene til pedagogisk basiskompetanse er
tilfredsstilt. Det bør settes klare tidsfrister for når dette skal gjennomføres for den enkelte ansatte i samarbeid
med instituttleder. For vitenskapelig ansatte som ikke evner, eller velger å ikke etterfølge pålegg om kurs innen
de gitte tidsrammer, vil det være nødvendig å iverksette sanksjoner mot de ansatte, og evt. fakultetet.

4. Evaluering og merittering
4.1 Evaluering
Kvalitetsreformen legger opp til jevnlige tilbakemeldinger gjennom studieåret, nye og varierte evalueringsformer
og mindre bruk av store eksamener ved semesterslutt.

Vurderingsformene som brukes av institusjonene skal være varierte, og gi en objektiv, utfyllende og rettferdig
beskrivelse av studentenes mestring av faget. Videre skal vurderingsformene oppfattes som relevante av
studentene, fagmiljøet og eventuelle arbeidsgivere.

Det er hensiktsmessig av normen blir noen obligatoriske innleveringer og noen frivillige, og man bør, hvis
praktisk gjennomførbart, kunne velge hvilke oppgaver som er hvilke, dette vil medføre at studentene får bedre
kontroll over sin egen arbeidsmengde, og selv kan vurdere hva de har størst behov for å få evaluert.

Oppgaver og eksamener mellom de ansvarlige for fagene underveis i semesteret skal være godt koordinert, på
tvers av fag for å sikre jevn arbeidsbelastning for studentene.

4.2 Karakterer
Bestått/ikke bestått bør brukes der hvor differensiering mellom studentene er vanskelig.

Fastsettelsen av karakterer i et emne skal alltid baseres på hvordan en enkelt besvarelse ligger i forhold til
kravene for faglig mestring. Studenttinget NTNU stiller seg sterkt kritisk til å innføre C som en
gjennomsnittskarakter både på bachelor og masternivå.

Diploma Supplement er et viktig verktøy for å gi et mer helhetlig bilde av studenten og bør følge med hvert
vitnemål.

4.3 Eksamen
4.3.1 Eksamensformer
En enkelt skriftlig eksamen gir ikke nødvendigvis gir et godt bilde av en students evner. Studenttinget stiller seg
positive til bruken av alternative løsninger, da gjerne i form av flere karaktertellende øvinger og prosjekt
underveis, samt mappeevalueringer og hjemmeeksamener.

4.3.2 Utsatt eksamen
Muligheten til utsatt eksamen etter sommerferien er et viktig verktøy for å opprettholde studieprogresjonen ved
NTNU, og det er i studentenes og institusjonens beste interesser at den benyttes til det fulle, ved hele NTNU. ”

4.3.3 Målformer
Eksamensoppgaver skal foreligge på begge målformer. Hvor fremmedspråklige studenter har deltatt må den også
foreligge på engelsk

4.3.4 Eksamenstidspunkt



Høstsemesteret skal avsluttes før jul..
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Vedlegg
Vedlegg 1 Utdrag av ”Det felles europeiske rammeverk for språk: Læring,

undervisning, vurdering”
Vedlegg 2 STi-sak 35/09 Redusere eller utvide – internasjonalisering ved NTNU
Vedlegg 3 Utdrag av Lånekassens språkstipendordning

Forkortelser
AU Studenttingets arbeidsutvalg
HF Det humanistiske fakultet
ISK Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier
NoW Norwegian on the Web
NTNU Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet
STi Studenttinget
_______________________________________________________________________

Bakgrunn for saken1
9. januar 2012 lanserte instituttet for språk- og kommunikasjonsstudier (ISK) Norwegian2
on the Web (NoW). Dette er et nettbasert språkkurs, som brukes av blant annet3
internasjonale studenter i de vanlige (fysiske) norskkursene på NTNU, men som også er4
tilgjengelig for andre (eksterne) interesserte via webadressen http://www.ntnu.edu/now.5

6
NoW behandler første trinn (av tre) i NTNUs språkopplæringsklassifisering og gir en7
grunnleggende forståelse av norsk, og kompetanse for å mestre hverdagssituasjoner.8
Dette tilsvarer basisbrukernivået A1 og A2 som beskrevet i utdanningsdirektoratets Det9
felles europeiske rammeverket for språk – Læring, undervisning, vurdering (se vedlegg 1)10

11
Nettkurset, som for øvrig også finnes i bokformi, stikker seg ut ifra andre læreprogrammer12
og –bøker fordi den spesielt er tilpasset studenter som kommer til Trondheim. Istedenfor13
å bruke Ola og Kari Nordmann som kommer til en oppdiktet småby brukes det eksempler14
fra ekte personer som kommer til midt-norske hovedstaden, noe som skal gi15
internasjonale studenter et tettere forhold til NTNU og studiebyen.16

17
NoW er et verktøy som ble utviklet for å kunne tilby norskopplæring til flere studenter,18
samt å øke læringsfleksibilitet og dermed imøtekomme studentenes forskjellige behov,19



2
hverdag og tidsbruk, for så å kunne minske frafallsproblemet i norskkursene og forbedre20
læringsutbyttet. Kurset skal ikke erstatte vanlige (fysiske) kurs.21

22
Det har blitt fremmet ønsker om blant annet å videreutvikle NoW til også å (1) omfatte23
trinn to og tre (hhv. B1 & B2, og C1 & C2), og (2) implementere dialekter og nynorsk.24

25
ISK har fått midler til utviklingen av NoW som det er i dag. Videre finansering er per i dag26
ikke sikret.27

28
29

Saksbehandlers vurdering30
Saksbehandler ser NoW som et verktøy og et supplement til eksisterende fysiske31
norskkurs. Studenttingets krav om at alle internasjonale studenter uavhengig av studie-32
eller utvekslingsprogram skal få tilgang til et norskkurs (se vedlegg STi-sak 35/09) er ikke33
tilfredsstilt, men utviklingen av NoW er et skritt i riktig retning og har ført til at flere34
studenter har fullført norskkurset og eksamen. Saksbehandler har vært i kontakt med35
internasjonale studenter og har fått vite at programmet er godt likt og lett forståelig, og at36
muligheten for å jobbe med det når det passer også oppfattes som veldig positivt.37

38
En ulempe med NoW er imidlertid at det hittil ikke er mulig å simulere en ”face-to-face”-39
kommunikasjon. Derfor mener saksbehandler at fysiske norskkurs fortsatt er ytterst viktig40
og at tilbudet til disse må forbedres og utvides. Videre bør NoW videreutvikles til å41
omfatte både trinn to og tre (hhv. B1 & B2, og C1 & C2) for å utvide tilbudet og å kunne42
tilby en enkel og fleksibel, samt (NTNU-)brukerrettet språkopplæring på høyere nivå. Når43
det gjelder implementering av dialekter og nynorsk mener saksbehandler at dette ikke er44
like viktig som den ovenfor nevnte videreutviklingen og tar derfor ikke videre stilling til45
dette i sakspapiret.46

47
NoW-plattformen er i utgangspunktet utviklet for å gi internasjonale studenter48
norskopplæring. Saksbehandler mener imidlertid at det er mulig å snu konseptet, slik at49
studenter med norsk som hovedmål også kan få opplæring i fremmedspråk – gratis og50
lett. Språk er nøkkelen til kulturforståelse, og det å kunne øve seg på et fremmedspråk51
gratis, lett og uforpliktende vil kunne bidra til å øke den forståelsen.52

53
Et slikt kurs ville ta for seg å lære brukeren språkferdigheter på basisnivå (trinn én) og ta54
utgangspunktet i en student som reiser på utveksling, for dermed å skape en relasjon og55
lettere identifikasjon til stedet en skal reise til. Ved å tilby et nettbasert kurs, som alltid er –56
hvor og når som helst – tilgjengelig kan dette både gjøre starten på oppholdet i57
utvekslingslandet, og også hverdagen for studenten underveis betydelig enklere.58

59
Saksbehandler er seg bevisst over at Lånekassen støtter språkutdanning med en60
stipendordning på inntil 16.720 NOK, men dette gjelder kun dersom undervisningsspråket61
er et annet enn engelsk. Er dette ikke tilfelle, eller om studenten ikke har mulighet til å62
benytte seg av lånekassens tilbud kan en gratis og enkel språkopplæring på nett,63
kvalitetssikret gjennom universitetet, være en attraktiv løsning for å både lære seg språk64
og kulturforståelse. (Se også vedlegg 3)65

66
Arbeidsutvalget (AU) har fra forskjellige hold blitt informert om utilstrekkelige67
engelskkunnskaper blant forelesere. Selv om dette i utgangspunktet må forstås som en68
subjektiv oppfatning mener saksbehandler at en språkkvalitetssikring av en på engelsk69
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foregående forelesning må ha høy prioritet ved et internasjonalt fremragende universitet.70
Imidlertid inkluderer verbal kommunikasjon minst to parter: en talende og en lyttende.71
Strever en eller begge parter med språket kan dette vanskeliggjøre kommunikasjonen.72

73
Her kan det være en opsjon å bruke NoW-plattformen som et verktøy for opplæring i74
akademisk engelsk. Fagterminologi varierer i studieprogrammene, men basiskunnskaper75
i syntaks, ordforråd og uttalelse må ligge til grunn for å kunne lede og forstå en76
forelesning like godt som på morsmålet. Forelesere bør bli testet i sine engelskferdigheter77
gjennom et slikt kurs før de eventuelt skal holde forelesninger i engelsk. For å sikre et78
tilstrekkelig kompetansenivå mener saksbehandler at alle ansatte ved NTNU som skal79
forelese på engelsk må innfri referansenivå B2 krav, som beskrevet i Det felles80
europeiske rammeverket for språk (vedlegg 1).81

82
Et tett samarbeid med fakultetene og instituttene forutsatt mener saksbehandler at dette83
vil kunne bidra til å bedre nivået i engelskkunnskapene blant både forelesere og84
studenter.85

86
Når det gjelder finansering av utvidelsen av NoW og videreutviklingen til et nettbasert87
opplæringsprogram for fremmedspråk mener saksbehandler at NTNU må ta et88
hovedansvar ved å bevilge nok penger til dette, samt å sette av penger til vedlikehold i89
budsjettet. Dette bør gjøres i samarbeid med det humanistiske fakultet (HF), som ISK90
tilhører. Saksbehandler mener også at et samarbeid med Universitets og Høyskolerådet91
(UHR) bør tilstrebes, samt eventuelle bi- eller multilaterale samarbeidsavtaler med andre92
universiteter for både finansering og utviklingen, med NTNU som hoved- og dirigerende93
aktør.94

95
Plattformen bør også lisensieres for å beskytte opphavsretten og å kunne selge koden96
videre til eksterne interesserte. Dette må imidlertid ikke medføre at studentene må betale97
for språkkursene.ii98

99
NTNU er et fremragende og innovativt universitet, og NoW viser akkurat dette.100
Saksbehandler mener at videreutviklingen vil også kunne øke NTNUs prestisje både inn-101
og utenlands og dermed gagne NTNU-studenter.102

103
104

Arbeidsutvalgets innstilling105
Studenttinget NTNU mener at:106

107
NoW er et supplement til fysiske kurs og kan ikke erstatte dem108
bruk av NoW-plattformen for studenter må forbli gratis109
NoW må videreutvikles til å omfatte trinn 2 og 3110
NoW skal videreutvikles til en språkplattform for fremmedspråkopplæring i andre111
enn nordiske språk112
det i starten bør satses på akademisk engelskopplæring for studenter og ansatte113
innfrielse av referansenivå B2 som beskrevet i Det felles europeiske rammeverket114
for språk bør være minstekvalitetskravet for å kunne undervise på engelsk.115
NTNU og ISK bør sondere muligheter for samarbeid med andre universiteter og116
UHR for både viderefinansiering og faglig videreutvikling.117
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i Boken koster 250 NOK og kan blant annet kjøpes på akademika (netthandel her:
http://www.akademika.no/norwegian-on-the-web/hillestad-birte/oevregaard-aasta/robbins-sissel/9788251928809)
ii Siden saksbehandler ikke er ekspert på verken lisensiering eller brukertilgangsbegrensing unnlater han å uttale seg
om dette nærmere og vil også tilføye at å diskutere disse detaljene ikke er hensikten med sakspapiret.



STi-sak 27/12 Gratis og lett – språkopplæring på nett (vedlegg 1)

1

Utdrag av “Det felles europeiske rammeverket for språk”, kapittel 3

3.2 Referansenivåene
I praksis er det ganske bred enighet om hva som er et passende antall nivåer for å
organisere språklæring og for offentlig sertifisering. Og det er bred enighet om hvilke
krav som skal stilles på disse nivåene. Det ser ut til at et rammeverk som skisserer
seks nivåer, vil dekke hele det læringsrommet som er aktuelt for europeiske
språkinnlærere:

• Gjennombrudd (Breakthrough) svarer til det som Wilkins i 1978 kalte ’Formulaic
Proficiency’ og som Trim i samme publikasjon kalte ’Introductory’.1

• Underveis (Waystage) reflekterer Europarådets innholdsspesifikasjon.
• Terskel (Threshold) reflekterer Europarådets innholdsspesifikasjon.
• Oversikt (Vantage) reflekterer den av Europarådets innholdsspesifikasjoner, et
nivå Wilkins kalte ’Limited Operational Proficiency’ og Trim beskrev som «brukbar
respons på situasjoner man normalt befinner seg i».

• Effektiv språkbruk (Effective Operational Proficiency) er det som Trim kalte
’Effective Proficiency’ og Wilkins ‘Adequate Operational Proficiency’, og er et

avansert kompetansenivå som kreves for mer komplekse studieoppgaver og arbeid.
• Full mestring (Mastery) er det Trim kalte ’comprehensive mastery’ og Wilkins
‘Comprehensive Operational Proficiency, og svarer til det øverste testingsmålet i det
systemet som er vedtatt av ALTE2. Det er også mulig å oppnå en mer utvi- klet
interkulturell kompetanse over dette nivået, slik man ser det hos folk med språk som
yrke.

De seks nivåene representerer en sterk og en svak variant av hevert av de tre
klassiske nivåene begynnernivå, mellomnivå og høyere nivå. Noen av de engelske
betegnelsene på nivåspesifikasjonene fra Europarådet kan det være vanskelig å
oversette (for eksempelWaystage, Vantage). Derfor er det vedtatt et
«hypertekstuelt» forgreningsprinsipp med utgangspunkt i tre nivåer, A, B og C:

1 Trim, J.L.M. 1978 Some Possible Lines of Development of an Overall Structure for a European Unit
Credit Scheme for Foreign Language by Adults, Council of Europe.
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3.3 Presentasjon av referansenivåene

Et sett med felles referansepunkter setter ikke grenser for hvordan man innenfor
ulike pedagogiske tradisjoner kan organisere sitt system av nivåer og moduler. Det er
også naturlig at ordlyden i referansepunktene utvikles over tid, etter hvert som
medlemsstatene og ulike institusjoner får erfaring med å bruke beskrivelsene.
De felles referansepunktene bør presenteres på ulike måter i ulike sammenhenger. I
noen sammenhenger vil det være best å oppsummere referansenivåene i helhetlige
enkeltavsnitt, som vist i tabell 1. En slik enkel, enhetlig framstilling gjør det lettere å
formidle systemet til folk som ikke er spesialister. Framstillingen vil også gi lærere og
læreplanutviklere holdepunkter i arbeidet.
Felles referansenivåer

Tabell 1. Felles referansenivåer: global skala

AVANSERT
BRUKER

C2

Kan uten problemer forstå praktisk talt alt en hører eller leser. Kan sammen- fatte
informasjon fra ulike muntlige og skriftlige kilder ved å gjengi argumenter og
redegjørelser på en sammenhengende måte. Kan uttrykke seg spontant, med svært
god flyt og presisjon, og få fram finere meningsnyanser selv i mer komplekse
situasjoner.

C1

Kan forstå et bredt spekter av lengre, krevende tekster og oppfatte budskap som ikke
er direkte uttrykt. Kan uttrykke seg flytende og spontant uten at det merkes noe særlig
at en leter etter uttrykksmåter. Kan bruke språket fleksi- belt og hensiktsmessig til
sosiale, akademiske og yrkesrelaterte formål. Kan skrive klare, velstrukturerte og
detaljerte tekster om komplekse emner og vise at en mestrer ulike setningsmønstre,
bindeord og sammenbindende markører.

SELVSTENDIG
BRUKER

B2

Kan forstå hovedinnholdet i komplekse tekster om både konkrete og abstrakte emner,
også faglige drøftinger innenfor ens eget fagområde. Kan delta i samtaler med et så
spontant og flytende språk at kommunikasjonen med morsmålsbrukere ikke blir
anstrengende for noen av partene. Kan skrive klare, detaljerte tekster om et vidt
spekter av emner, forklare et synspunkt på en aktuell sak og argumentere for og imot
ulike alternativer.

B1

Kan forstå hovedpunktene i klar, standard tekst og tale om kjente emner som en ofte
møter i forbindelse med arbeid, skole, fritid osv. Kan klare seg i de fleste situasjoner
som kan oppstå når en reiser i et område der språket snak- kes. Kan skrive enkle,
sammenhengende tekster om emner som er kjente eller av personlig interesse. Kan
beskrive opplevelser og hendelser, drømmer, håp og planer, og kort forklare og
begrunne meninger og planer.

BASISBRUKER

A2

Kan forstå setninger og vanlige uttrykk knyttet til de viktigste områdene av dagliglivet,
f.eks. svært enkel informasjon om en selv og familien, innkjøp, nærmiljø og arbeidsliv.
Kan klare seg i enkle og rutinepregede samtalesi- tuasjoner med direkte utveksling av
informasjon om kjente og rutinepregede forhold. Kan med enkle ord beskrive visse
sider ved sin egen bakgrunn og sitt nærmiljø og grunnleggende personlige behov.

A1

Kan forstå og bruke kjente, dagligdagse uttrykk og svært enkle utsagn for å dekke
grunnleggende behov. Kan presentere seg selv og andre og kan stille og svare på
personlige spørsmål om f.eks. bosted, venner og bekjente og eiendeler. Kan delta i
en samtale på en enkel måte hvis samtalepartneren snakker langsomt og tydelig og
er innstilt på å hjelpe.
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STi -sak 35/09 Redusere eller utvide – Internasjonalisering ved NTNU

Vedtak:
”Studenttinget mener at NTNU ikke har innfridd sine delmål tilstrekkelig i
internasjonaliseringsstrategien fra 2001.

Studenttinget mener at alle internasjonale studenter må få tilbud om minst ett språkkurs fra
NTNU.

Studenttinget mener at NTNUs språkkurstilbud for utvekslingsstudenter må være av samme
faglige kvalitet som de trinndelte kursene for å kunne gi en høyere norskkompetanse enn
kun på grunnleggende nivå.

Studenttinget mener at studenter som ønsker det fortsatt skal kunne søke seg til de
trinndelte kursene etter kort eller langt innføringskurs.

Studenttinget mener at et kurs innen norsk kultur må utfylle språktilbudet slik at innreisende
studenter får en grunnleggende forståelse av norsk kultur.

Studenttinget mener at NTNU må ta et større ansvar for boligsituasjonen til internasjonale
studenter. NTNU må respektere og overholde SiTs grense på 30 % internasjonale studenter i
SiTs boliger, og internasjonale studenter må i rekrutteringsfasen opplyses om det faktiske
botilbudet ved NTNU.

Studenttinget mener at NTNU må operere med årsbaserte prognoser og opptaksrammer for
antall internasjonale studenter slik at behov kan kartlegges og tilbudene tilrettelegges det
faktiske antall studenter.

Studenttinget mener at dagens antall internasjonale studenter må begrenses, slik at
tilbudene til bolig, språkkurs og faglig innhold står i samsvar med antall internasjonale
studenter. ”
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Utdrag av Lånekassens språkstipendordning:

Er du tatt opp i en utdanning i utlandet som gir rett til støtte og som har et annet undervisningsspråk

enn engelsk, kan du få 16 720 kroner i stipend til et forberedende språkkurs. Språkkurset må vare i

minst fire uker med minimum 15 timer undervisning fordelt over minst tre dager per uke. Du må til

vanlig ta kurset i det landet du skal studere, som må være et ikke-engelskspråklig land utenfor

Norden. Stipendet kan også gis til utdanning i Finland og på Island.

Det er en forutsetning at du er tatt opp i hovedutdanningen, og at språkkurset tas før du begynner på

hovedutdanningen. Tar du en hel grad, kan inntil to uker av språkkurset gå parallelt med

hovedutdanningen. (NB! Dersom du tar delstudier, må du være helt ferdig med språkkurset før du

begynner på hoveddelen av utdanningen.)

Kilde: http://www.lanekassen.no/Hovedmeny/Stipend-og-lan/Utland/Hvor-mye/Sprakstipend/ (hentet 19.
mars 2012)


