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Møtedato: 30.08.2012 Saksbehandler: Jon Mikkel Haugen
_______________________________________________________________________

STi-sak 28/12 NTNU klaget inn til LDO – diskriminering av studenter
fra Syvendedags Adventistsamfunn

_______________________________________________________________________

Nettadresser
Om adventistenes tro: http://www.adventist.no/adventist/vaar_tro
NTNUs Studieforskrift §33: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20051207-

1684.html#33
Diskrimineringslovens §4: http://www.lovdata.no/all/tl-20050603-033-0.html#4

Forkortelser
NTNU – Norges Teknisk- Naturvitenskaplige Universitet
LDO – Likestillings- og diskrimineringsombudet
SAS – Syvendedags Adventistsamfunn
SA – Studieavdelingen
UH-loven – Universitets- og høyskoleloven
_______________________________________________________________________

Bakgrunn for saken1
Tre studenter ved NTNU har klaget universitetet inn til LDO pga at de blir ”tvunget” til å2
avlegge eksamen på en lørdag. Disse studentene tilhører et trossamfunn som kalles3
Syvendedags Adventistsamfunnet (SAS), som teller ca 5000 medlemmer i Norge. For4
dette trossamfunnet er lørdagen like hellig som søndag i kristendommen (se linker). Da5
regulær eksamen falt på en lørdag tidligere i år fikk de innvilget søknad om å ta6
kontinuasjonseksamen i august. Konten har nå blitt lagt utenom lørdag, og studentene får7
avlagt eksamen. De har allikevel klaget NTNU inn for LDO da de mener de blir8
diskriminert når det ikke tilrettelegges for at de skal kunne ta regulær eksamen. De viser i9
hovedsak til Studieforskriftens §33 og Diskrimineringslovens §4 (se linker)10

11
Da konten kun foregår i sommerhalvåret, kan disse studentene potensielt bli hengende12
etter i studieløpet. De har foreslått at studentene selv får ansvar for å informere SA om13
emnene de har planlagt å ta før eksmenskabalen legges. Det hører også med til saken at14
SAS- studentene tidligere hadde tilrettelegging ved NTNU på bakgrunn av ett vedtak i15
Kollegiumet (tidligere styret) fra 1981. Da vi fikk ny UH- lov i 2005 ble dette vedtaket16
imidlertid ikke lenger gjeldende.17

18
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LDO har valgt å avslå klagen til SAS- studentene. Dette kommer av at de har veid det19
opp mot ulempen det kan føre til for alle de andre studentene. For eksempel vektlegges20
det at det er mer enn 60000 eksamensoppmeldinger i året på NTNU, og for at kabalen21
skal gå opp har SA ikke mulighet til å imøtekomme alle behov for å legge eksamen22
utenfor lørdager. I samtale med SA kom det også frem at SA aldri har tilrettelagt eksamen23
til andre studenter (toppidrettsutøvere, funksjonshemmede) på andre dager enn oppsatt24
eksamensdato, de er kun tilbudt annen eksamensform, eller å ta eksamen et annet sted.25
Dette var et moment SAS- studentene tok opp i sin klage til LDO, men som SA26
tilbakeviste på det sterkeste.27

28
SAS- studentene har påklaget LDOs vedtak videre til likestillings- og29
diskrimineringsnemda. Denne saksgangen er ikke ferdigstilt. Saksbehandler har fått hele30
korrespondansen mellom SAS-studentene, NTNU og LDO. Denne kan sendes på31
forespørsel.32

33
Saksbehandlers vurdering34
Prinsipielt mener saksbehandler at man ikke skal diskriminere studenter på grunn av35
deres livssyn. I denne saken mener saksbehandler allikevel at konsekvensene for å36
imøtekomme SAS-studentenes krav kan være uheldig for en stor del av NTNUs37
studenter. Da saksbehandler spurte en av SAS-studentene hvor mange studenter det38
potensielt kunne dreie seg om som kom til å komme til NTNU, var et øvre estimat ca 2039
personer. Hvis vi forutsetter at de tar 8 eksamener i året (ikke medregnet konteperioden),40
blir det totalt 160 eksamener årlig som må legges utenom lørdag. SA har laget statistikk41
for kontinuasjonseksamen som viser at 100 av 432 eksamener som avholdes i denne42
perioden faller på en lørdag. De har ikke fått opp statistikk for de andre periodene, men43
det viser at lørdag er avgjørende for at eksamenskabalen skal gå opp. De er bekymret for44
at alle studenter vil få eksamenene tettere opp i hverandre, at de faller på samme dag45
(formiddag/ettermiddag), eller at eksamensperioden rett og slett må utvides hvis man skal46
møte SAS-studentens krav.47

48
Saksbehandler ser to ulike løsninger på saken:49
1. NTNU må rette seg etter klagen fra SAS-studentene, og etterspør den tidligere50

praksisen vi hadde ved NTNU. Da må alle eksamenene disse studentene tar legges51
utenom lørdag, eller de får særskilt tilrettelegging ved at det avholdes en ny eksamen52
for dem en annen dag.53

54
2. NTNU retter seg etter LDOs avslag på klagen, og sier at det er greit at SAS-55

studentene tar eksamen på konten hvis ordinær eksamen faller på en lørdag.56
57

Etter å ha fått saksgrunnlag fra LDO og SA stiller saksbehandler seg negativ til å flytte58
eksamensdato for alle studenter der det er en ulempe for SAS- studenter. Dette kan også59
føre til at flere grupper søker om samme «flytting» av eksamen pga deres sabbat, eller60
antallet SAS-studenter øker, kan det gi store implikasjoner for resten av NTNUs61
studenter.62

63
Arbeidsutvalgets innstilling64
«Studenttinget mener at det er studentmassens behov som helhet som må veie tyngst,65
også ved eksamensavviklingen»66

67
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Møtedato: 30.08.2012 Saksbehandler: Simon Utseth Sandvåg
_______________________________________________________________________

STi-sak 29/12 Funksjonsnedsettelser og tilrettelegging
_______________________________________________________________________

Vedlegg
STi-sak 29/07 Tilrettelegging for studenter med spesielle tilretteleggingsbehov ved NTNU

Forkortelser
STi – Studenttinget NTNU
RFSF – Rådet for studenter med funksjonsnedsettelser ved NTNU
LMU – Læringsmiljøutvalget ved NTNU
NIFU STEP – Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
NLB - Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

_______________________________________________________________________

Bakgrunn for saken1
Læringsmiljøundersøkelsen 2012 viser at 1/3 av studentene på NTNU har en form for2
funksjonsnedsettelse. Halvparten av disse uttrykker at funksjonsnedsettelsen påvirker3
studiet i negativ retning, mens nesten 1/3 uttrykker at det påvirker deres sosiale liv i4
negativ retning. Gitt at utvalget i undersøkelsen sees på som representativt, vil dette5
tilsvare flere tusen studenter på NTNU. Det er viktig at Studenttinget har god og oppdatert6
politikk på dette området.7

8
Flere lovendringer etter 2005 har gjort at man har endret synspunkt på området9
funksjonsnedsettelser og tilrettelegging. Universitets- og høyskoleloven ble revidert i10
2005, med den forandring at universell utforming også skulle gjelde læringsmiljøet, ikke11
bare det fysiske miljøet. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven fra 2009 kom med mye12
nytt rundt likestilling, likeverd og like muligheter for alle. Slike elementer har gjort at13
fokuset har dreid i retning mot de underrepresenterte gruppene av funksjonsnedsettelser,14
og fokuset på lærestedene rundt omkring har blitt mer helhetlig. Dette ser man lett igjen15
på dagsorden i LMU og RFSF.16

17
Saken er i bunn og grunn slått sammen av to litt separate, men på flere områder ganske18
like saker. Den ene omhandler funksjonsnedsettelser og hvordan vi ser på de, blant19
annet med tanke på begrepsbruk og hva som skal inkluderes. Den andre omhandler20
tilretteleggingstiltak. Her kan det være hensiktsmessig å se på STi-sak 29/07, som tar opp21
samme problematikk. Der står det nevnt flere tiltak som altså ikke er nevnt her, siden22
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politikken allerede eksisterer. Saksbehandler støtter arbeidsutvalget sin innstilling fra23
2007.24

25
Saksbehandlers vurdering26
Det er svært viktig at det jobbes godt med tilrettelegging av studiehverdagen for27
studenter med funksjonsnedsettelser. Dette gjelder fasiliteter på campus,28
undervisning, eksamensgjennomføring, tilrettelegging av pensum, og andre faktorer29
som kan by på utfordringer i studiehverdagen. NTNU skal være et universitet som30
leter etter de gode hodene, og dersom man er kvalifisert for å bli tatt opp til en31
utdanning, bør ikke en funksjonsnedsettelse være et hinder for at studentene skal få32
ut sitt potensiale til det fulle.33

34
For at studenter med funksjonsnedsettelser skal bli best mulig ivaretatt, er det viktig35
at man ser helhetlig på begrepet funksjonsnedsettelse. Man sier gjerne at det er36
samfunnet som skaper en funksjonsnedsettelse, på grunnlag av omgivelsene og de37
krav det stiller til den enkelte. Målet er derfor å gjøre disse omgivelsene så godt38
tilpasset som mulig, slik at funksjonsnedsettelsen blir mindre utslagsgivende. For å39
bruke et eksempel vil en student i rullestol ha en funksjonsnedsettelse i en40
eksamenssituasjon dersom stol og bord ikke er riktig tilpasset, men dersom dette er41
gjort riktig, vil studenten ha like vilkår som andre. Ved å endre på omgivelsene har42
man da begrenset funksjonsnedsettelsen.43

44
Det er også verdt å merke seg at begrepsbruken kan ha stor betydning. Tall fra NIFU45
STEP sin undersøkelse ”Høyere utdanning – tilgjengelig for alle?” viser at det er mer46
effektivt å spørre en student om vedkommende trenger behov for tilrettelegging, enn47
det er å spørre om vedkommende har en funksjonsnedsettelse. I et tilfelle i48
undersøkelsen gikk antallet studenter som krysset av fra rundt 100 til over 1000, bare49
ved at man endret ordlyden i spørsmålet.50

51
Fysiske funksjonsnedsettelser er de det er enklest å få øye på, og det er åpenbart52
utfordringer knyttet til å sitte i rullestol, for å ta et eksempel. Det blir også et stadig53
større fokus på de mer usynlige funksjonsnedsettelsene, som da vil være54
funksjonsnedsettelser som ikke er synlige i den situasjonen det er snakk om. Lese-55
og skrivevansker, epilepsi og AD/HD er eksempler på funksjonsnedsettelser som kan56
gå under denne kategorien. Disse er også eksempler på funksjonsnedsettelser som57
kan by på utfordringer i studiehverdagen, og de fortjener derfor et fokus på lik linje58
med de fysiske funksjonsnedsettelsene. Undersøkelser viser at denne usynligheten59
kan gjøre ting vanskeligere for studentene med tanke på gjennomføring av studiet.60
Interesseorganisasjonen Unge Funksjonshemmede, som representerer mange61
organisasjoner som jobber for rettighetene til blant andre studenter med62
funksjonsnedsettelser, kjørte nettopp en slik undersøkelse blant sine medlemslag.63
Blant de 114 studentene som ble spurt, er dette noen av resultatene som kom frem:64

65
39% av studentane finn ikkje informasjon om kva rettar dei har når det gjeld66

tilrettelegging.67
44% er usikre på kven dei skal oppsøka når dei skal formidla sine68

tilretteleggingsbehov.69
58% av studentane med tilretteleggingsbehov formidlar ikkje behova sine til70

studiestaden.71
27% seier dei er redde for ikkje å bli trudde når det gjeld tilretteleggingsbehov.72
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30% opplever at kvaliteten på den tilrettelegginga dei faktisk får er dårleg.73
72% har vurdert å avslutta / har avslutta utdanninga på grunn av vanskar med74

tilrettelegginga.75
85% meiner dei kunne ha prestert betre i studiane dersom tilrettelegginga var76

betre.77
78

Dette stammer fra rapporten ”Ute av øye, ute av sinn”, og kan leses i sin helhet på79
Unge Funksjonshemmede sin hjemmeside, ungefunksjonshemmede.no. Det er80
åpenbart at disse tallene får frem en del opplysninger som er skremmende, der mye81
av dette skyldes at informasjonen ikke når frem. Disse tallene er fra flere studiesteder82
i Norge og kan ikke spores. Det er derfor vanskelig å knytte det direkte opp i mot83
NTNU, men en kan tro at det er rimelig å anta at problematikken eksisterer også her.84

85
Rapporten viser også til utfordringer der studentene møter foreleser. Flere studenter86
melder om problemer vedrørende pensumlister. Det eksisterer tjenester fra NLB der87
studenter kan få lest inn pensumbøker, men dette forutsetter at studielitteraturen88
gjøres kjent tidlig nok til at tjenestene kan benyttes. For hovedlitteratur bør det i alle89
tilfeller være gjort klart pensumlister i god tid før semesterstart. For støttelitteratur kan90
det by på større problemer, og her bør det lages gunstige løsninger. Enkelte91
studieretninger har veldig mye støttelitteratur, og i noen tilfeller vil det ikke være92
mulig for NLB å gjøre alt tilgjengelig for alle.93

94
Denne problematikken gjelder også forelesningsnotater. Mange studenter sliter med95
å følge med i forelesningene da man kan ha problemer med syn, lesevansker eller96
konsentrasjonsvansker. For mange vil det være en fordel å ha lest gjennom97
forelesningsnotatene på forhånd, og disse bør foreleser ha gjort tilgjengelige slik at98
de skal kunne leses og forstås i god tid før forelesning.99

100
Alle forelesningssaler og auditorier skal være utstyrt med et velfungerende101
teleslyngeanlegg. Dette vil sørge for at hørselshemmede studenter vil kunne få med102
seg det foreleser sier, slik at de kan følge forelesningen som alle andre. Mange103
teleslyngeanlegg fungerer ikke optimalt, og det er også problemer med forelesere104
som ikke vil bruke mikrofon fordi de selv finner det ubehagelig. Dette er en uheldig105
situasjon, og selv om få er avhengige av dette utstyret, bør det benyttes av foreleser106
der det behøves. Det bør jobbes med kartlegging av studentenes107
funksjonsnedsettelser, slik at foreleser kan vite når teleslynger skal brukes.108

109
En annen utfordring med usynlige funksjonsnedsettelser er at de kan være110
vanskelige å kategorisere, og rapportene fra NIFU STEP og Unge111
Funksjonshemmede viser til studenter som møter utfordringer der de ikke blir trodd112
når de forteller om en funksjonsnedsettelse til rådgivere, forelesere og medstudenter.113
Dette er et vanskelig område, med en lovgivning som gjør det vanskelig dersom man114
ikke har en klar diagnose.115

116
Det er veldig mye informasjon som går rundt på NTNU, og som student har man ofte117
veldig mange informasjonskanaler å forholde seg til. Spørreundersøkelser (”Ute av118
øye, ute av sinn”, Læringsmiljøundersøkelsen 2012) viser at studenter med119
funksjonsnedsettelser ikke tar kontakt med tilretteleggings- og rådgivningstjenestene120
fordi de ikke får tilstrekkelig med informasjon. Dette kan på sikt føre til at studentenes121
studiehverdag ikke blir fullkommen, og det kan igjen føre til frafall, noe som verken er122



4
gunstig for studenten eller institusjonen. Det er ikke gitt at dette skyldes dårlig123
informasjonsarbeid fra NTNUs side, det kan like gjerne skyldes manglende vilje fra124
studentene som trenger informasjon, men det er uansett et område som skaper en125
problematikk som man bør prøve å løse opp i. Det er viktig at denne informasjonen126
når ut til studentene gjennom flere kanaler, og det bør være en vesentlig del av127
informasjonen man får i velkomstbrevet fra NTNU. Det er viktig at denne128
informasjonen kommer tidlig, slik at studentene som trenger det får hjelp før det er for129
sent.130

131
Studentene skal oppleve en god prosess når det søkes om tilrettelegging. Det skal132
være klart hvilke instanser på NTNU som har ansvaret på hva, slik at studentene kan133
sendes til riktig instans med en gang for å få den hjelpen de trenger. For mye134
byråkrati i søknadsprosessen kan gjøre at tiltakene kommer for sent, og dette kan ha135
veldig stor betydning for studiet til studenten.136

137
Ser man på Læringsmiljøundersøkelsen 2012, er NTNU det lærestedet med desidert138
flest fornøyde studenter når det gjelder tilrettelegging. Prosentandelen er omtrent139
dobbelt så stor som hos de andre lærestedene som deltok, og dette tyder på at140
Rådgivningstjenesten gjør et veldig godt arbeid på dette området. Det er derfor veldig141
synd at dårlig informasjonsflyt og tunge prosesser gjør at mange studenter ikke søker142
om tilrettelegging.143

144
NTNU tilbyr gjennom Rådgivningstjenesten og Studentservice flere kurs og145
arrangementer som kan hjelpe studenter som sliter, og flere av disse har veldig gode146
tall å vise til. Disse kursene bør nå ut til flest mulig, og der kursene er en suksess bør147
det satses ytterligere slik at disse kan bidra til bedre gjennomstrømning og en bedre148
studiehverdag for studentene. Det bør også opprettes nye kurs for de gruppene av149
funksjonsnedsettelser som ennå ikke er ivaretatt av dette tilbudet. Det ble i 2011150
gjennomført både mestringskurs og ressursgrupper for studenter med AD/HD, og151
kurs i studieteknikk og akademisk skriving for studenter med lese- og skrivevansker,152
med gode tilbakemeldinger og resultater.153

154
155

Arbeidsutvalgets innstilling156
«Om begrepet funksjonsnedsettelser mener Studenttinget NTNU at157

158
Det skal sees helhetlig på begrepet funksjonsnedsettelser, og det skal inkludere159
både de synlige og usynlige funksjonsnedsettelsene.160

161
162

NTNU må være forsiktige med begrepsbruken, og det må spørres om det er163
behov for tilrettelegging, ikke nødvendigvis om man har en164
funksjonsnedsettelse, da dette kan virke stigmatiserende.165

166
Om tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelser mener Studenttinget167
NTNU at168

169
NTNU må være tidlig ute med informasjon, slik at man på et tidlig stadium gir170
rådgivning til studenter som trenger tilrettelegging. Hele NTNU og systemet171
rundt må bidra til at informasjonen når frem til studentene.172
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173

Undervisningsaktiviteter må tilrettelegges slik at studenter med174
funksjonsnedsettelser på best mulig måte kan få med seg undervisningen og175
få vist det de kan i henhold til læreplanmålene.176

177
Rådgivningstjenesten må styrkes, og vellykkede kurs og arrangementer må178
videreføres. Nye kurs og arrangementer bør vurderes iverksatt for grupper179
med funksjonsnedsettelser som ikke har noe alternativ i dag.180

181
Byråkratiet i søknadsprosessen må reduseres, og det må være en klar182
linjefordeling mellom forskjellige instanser på NTNU.183

184
Pensumlister skal være klare i god tid før semesterstart, slik at hovedlitteratur185
kan tilrettelegges. Det skal også sees på løsninger for støttelitteratur.186

187
Forelesningsnotater må være tilgjengelig i god tid før forelesningen.188

189
Teleslyngeapparat skal være installert i alle auditorier der det er nødvendig,190
og foreleser skal alltid benytte mikrofoner når det er tilgjengelig.»191

192
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Møtedato: 09.05.07 Saksbehandler: Torun Hegre

2

3
STi-sak 29/07 Tilrettelegging for studenter med spesielle

tilretteleggingsbehov ved NTNU
4
5

Vedlegg6
STi-sak 09/06 Høring: Handlingsplan for Studenter med Funksjonshemming 2006-20097
STi-sak 44/04 Studiemiljøpolitisk plattform8
NTNU 2020 – Internasjonalt fremragende9
Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse, 2006-200910

11
12

Hensikt med saken13
Studenter er ingen homogen masse, studenter er ulike og har dermed ulike behov. Enkelte14
studentgrupper har lettere for å bli hørt i forhold til sine meninger og behov. Studenttinget NTNU er15
studentenes høyeste organ ved NTNU, og representerer alle studentene ved NTNU, også studenter16
med spesielle tilretteleggingsbehov. Det er ønskelig at Studenttinget vedtar politikk angående en av17
studentgruppene som ikke blir hørt like godt som resten av studentmassen ved NTNU.18

Bakgrunn for saken19
NTNU har påtatt seg rollen som nasjonal pådriver for universell utforming av høyere utdanning i20
Norge. Denne stillingen er underlagt rådgivningstjenesten for studenter med tilretteleggingsbehov ved21
NTNU (heretter omtalt som rådgivningstjenesten). Rådgivningstjenesten består av to årsverk og skal22
betjene i underkant av 20.000 studenter.23

24
I 2005 gjennomførte Statsbygg en kartlegging av den fysiske tilgjengeligheten ved NTNU. Resultatet25
var nedslående. Det manglet om lag 150 millioner kroner for at NTNU skulle oppfylle kravene gitt i26
bl.a. teknisk forskrift og krav til offentlige publikumsarealer. I 2007 er det satt av kr.0,- til teknisk27
avdelings vedlikeholdsbudsjett hvor det hvert år settes av 5 % til fysiske tilretteleggingstiltak. Dette28
innebærer nok et år uten forbedringer av det Statsbygg har påpekt at bør utbedres.29

30

I 2004 gjennomførte rådgivningstjenesten en kartlegging av antall studenter med behov for spesielt31
tilrettelagt eksamen (f.eks. behov for å bruke PC, utvidet tid osv.), i 2003 var det 143532
tilretteleggingssaker og i 2004 var det 1560. Det foreligger ikke tall fra 2005 og 2006. Flest33
henvendelser fikk de fra studenter som har lese- og skrivevansker, plages med rygg, arm eller nakke34
og allergiplager.35

Saksbehandlers vurdering36
I strategiplanen NTNU 2020 – Internasjonalt fremragende står det at NTNU må:37

38
”rekruttere fremragende studenter og forskere gjennom å tilrettelegge attraktive studietilbud og39
skape konkurransedyktige arbeidsbetingelser og læringsmiljø.” NTNU fremstår som lite40
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konkurransedyktig for studenter med spesielle tilretteleggingsbehov. Skal NTNU bli41
internasjonalt fremragende må alle studentgrupper inkluderes og det må legges til rette for at42
de skal kunne studere ved institusjonen.43

44
Universell utforming45

46
Gruppen ”studenter med tilretteleggingsbehov” er en stor og kompleks gruppe, og kan deles inn i47
undergrupper, f.eks. synshemmede, hørselshemmede, bevegelseshemmede, studenter med lese- og48
skrivevansker, kroniske sykdommer, belastningsskader og midlertidige motoriske vansker49
(senebetennelse, armbrudd etc). For NTNU betyr dette at studenter med nedsatt funksjonsevne i en50
del tilfeller ikke har like muligheter som andre studenter til å delta i læringsprosessen. De blir51
funksjonshemmede på grunn av et lite tilrettelagt læringsmiljø. I den sammenheng er det viktig at52
miljøet rundt oss på studiestedet er utformet slik at forskjellene blir minst mulig, og at spesielle53
løsninger begrenses til det nødvendige. Dette kalles prinsippet om universell utforming.54

55
Norsk Handicapforbunds definisjon av universell utforming:56

57
”Universell utforming er utforming av produkter, bygninger, transportmidler og omgivelser på58
en slik måte at de kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig, uten behov59
for spesiell tilpasning.”60

61
I dag pleier universell utforming som regel å inkluderes i bygningsfasen ved opprettelsen av nybygg,62
noe man er pålagt gjennom krav til offentlige bygg. Dette er en viktig investering, ettersom det kan bli63
svært kostbart å installere slikt i etterkant. Derfor mener saksbehandler at universell utforming må og64
skal inkluderes i alle utbyggingsplaner ved NTNU, spesielt ved renoveringsarbeid i eksisterende bygg.65
Skyvedører, ledelinjer, flate gulv (ikke opphøyde) og god lydisolasjon er svært viktig. Saksbehandler66
mener at NTNU må bli langt flinkere til å benytte seg av de personene som jobber med temaet og67
disse problemstillingene i bl.a. Rådgivningstjenesten og Teknisk avdeling. De er fantastiske68
ressurspersoner og en uvurderlig kilde til nyttig informasjon, som NTNU må benytte seg av.69

70
Spesielt viktig er det auditorier og andre læringsarealer, bibliotekarealer og studentarbeidsplasser har71
god tilgjengelighet, samt at de er utstyrt med tilpassede møbler som gjør at bl.a. rullestolbrukere kan72
delta på lik linje med andre. I utbygging av denne type arealer er det svært viktig at ressurspersoner73
med kunnskap om området involveres tidlig i prosessen, slik at man slipper flere tilfeller som74
plasseringen av studentarbeidsplasser for rullestolbrukere i bygg 6B på Dragvoll. I bygg 6B er enkelte75
av studentarbeidsplassene for rullestolbrukere plassert innerst i korridoren, med en utvendig76
vindeltrapp som eneste brannrømmingsvei.77

78
Saksbehandler mener det snarest må etableres to ”tilgjengelighetsrom” på NTNU, et på Dragvoll og et79
på Gløshaugen. Studenter med syns- og lesehemming, samt studenter med spesifikke lese- og80
skrivevansker (dysleksi) har stort behov for teknologiske hjelpemidler for å kunne fungere i studiene81
på lik linje med andre studenter. Eksempler på denne type hjelpemidler er: leselist, talesyntese82
(elektronisk opplest tekst), programmer som forstørrer tekst, tale-til-tekst programmer, spesialskjermer83
som forstørrer skrevet tekst (lese-TV), skannere, ocr-programvare for gjenkjenning av tekst osv. Dette84
er dyrt utstyr som tar mye plass. Enkelte studenter med behov for denne typen hjelpemidler har det85
stående hjemme på hybelen, og er dermed hindret fra å studere på campus. De må reise frem og86
tilbake mellom forelesninger, og får heller ikke muligheten til å delta i studie- og fagmiljø på lik linje87
med andre studenter. Avhengigheten av tilgjengelighetsteknologi gjelder også på andre områder, som88
f.eks. ved oppgaveskriving, kommunikasjon og ikke minst ved eksamen.89

90
NTNU er gjennom universitets- og høyskoleloven pålagt å legge til rette slik at studenter med91
funksjonsnedsettelser også skal kunne studere her. I dag er det om lag 20 strerkt synshemmede92
studenter, og rundt 300 studenter med alvorlig grad av dysleksi ved NTNU. Disse vil kunne bruke93
”tilgjengelighetsrommet” som studiearbeidsplass på campus, og i eksamensperioden vil rommet94
kunne benyttes som eksamenslokale for studenter med spesielle tilretteleggingsbehov.95

96
Universell utforming av informasjon97

98
Universell utforming av publikumsinformasjon er også viktig. For det første gjelder det99
informasjonsskilt, kart og lignende på campus. Spesielle skrifttyper, fargesammensetninger og100
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plasseringer gjør det ekstra vanskelig for personer med ekstra fremkommelighetsutfordringer. Derfor101
mener saksbehandler at teknisk avdeling må ta høyde for dette ved utskiftning av skilter og oppsetting102
av nye. Rådgivningstjenesten har kunnskapen og bør være premissgiver i utarbeidelsen av en ny103
standard for skilting ved NTNU. Alle gamle skilt bør gradvis skiftes ut, slik at man får en helhetlig,104
universelt utformet skiltprofil.105

106
For det andre må all skriftlig informasjon som sendes ut til bl.a. studenter følge en profil med107
utgangspunkt i universell utforming. Enkelte fonter eller skrivemåter er vanskeligere å tyde for bl.a.108
svaksynte, f.eks. dokumenter skrevet i ”Times New Roman”, i kursiv eller med understreking. Dette109
dokumentet er skrevet i ”Arial”, en font som er lettere å tyde. Noe av den skriftlige informasjonen som110
NTNU sender ut har svarfrister, som kan være nødvendige å overholde for eksempel for ikke å miste111
studieretten. Derfor må NTNU (Informasjonsavdelingen) utvikle en profil som skal brukes i alle112
offentlige dokumenter ved NTNU og som er leselig for alle. Dette gjelder ikke bare dokumenter som113
sendes ut til studenter, men også all tilgjengelig informasjon innad på NTNU.114

115
For det tredje publiseres mye informasjon på NTNUs nettsider (inkludert Innsida og It’s Learning).116
Dette er informasjon ment for både studenter, ansatte og publikum. Dagens nettsider følger ikke den117
internasjonale standarden for universell utforming av nettsider. Denne standarden gjør det mulig for118
personer med syns- eller hørselshemming å benytte seg av tekniske hjelpemidler for å navigere på119
sidene. At NTNU ikke følger denne standarden innebærer at NTNU utestenger deler av sin egen120
studentmasse fra nettsidene. Dette fører til store problemer for de det gjelder, og blir også121
problematisk i forhold til tilgangen til It’s Learning der mye studentinformasjon publiseres. It’s Learning122
i seg selv følger de aktuelle standardene, men det hjelper lite så lenge studentene er forhindret å123
komme seg inn dit.124

125
Universell utforming av undervisning126

127
Som tidligere nevnt har studenter ulike behov. Universell utforming av undervisning handler om å128
legge forholdene til rette for at alle studentene ved NTNU kan delta i undervisning på et så likt129
grunnlag som overhodet mulig. Derfor mener saksbehandler at NTNU må benytte seg av kunnskapen130
på området, som finnes ved institusjonen, for å etablere noen retningslinjer alle forelesere må forholde131
seg til med tanke på undervisningssituasjonen.132

133
Alle forelesningsnotater bør legges ut på emnets sider på It’s Learning i forkant av forelesningen. Da134
kan studenter med f.eks. hørsels- og synshemninger, samt studenter med lese- og skrivevansker135
forberede seg på forhånd, slik at de får mest mulig ut av forelesningen. Det å kunne forberede seg på136
forelesningens innhold på forhånd gjør at også disse studentene i større grad kan involvere seg i137
forelesningssituasjonen, ved å kunne stille spørsmål og komme med kommentarer til forelesers138
påstander. Dette er også en stor fordel for rådgivningstjenesten som er satt til å skaffe døvetolker til139
de studentene som trenger det. Med notatene kan tolkene i større grad forberede seg på innholdet i140
forelesningen. Spesielt viktig er dette med tanke på tolking av undervisning gitt på engelsk, da det er141
spesielt vanskelig å finne tolker til dette.142

143
Ved Universitetet i Oslo (UiO) har de på det teologiske fakultet prøvd ut podkasting av forelesninger144
med stort hell. Dette går ut på at forelesningene tas opp som lydfiler og videreformidles på fagenes145
hjemmesider på det nettbaserte læringsmiddelsystemet (NTNU bruker It’s Learning, UiO benytter seg146
av Fronter), og at studenter som ønsker det kan få tak i de i etterkant for å høre forelesningen om147
igjen. Ved UiO var spesielt vitenskaplig ansatte bekymret ved innføringen av et slikt system. De mente148
at studentene ville slutte å møte på forelesning og fryktet at utstyret skulle være vanskelig å bruke.149
Men etter at ordningen har virket en stund har de ved UiO erfart at oppmøtet på forelesningene ikke er150
blitt dårligere, og de ansatte har blitt vant til å bruke utstyret. Prosjektet ansees som svært vellykket,151
og det arbeides nå med å utvide ordningen til å gjelde flere fakulteter ved UiO. Dette er en ordning152
NTNU burde se nærmere på og prøve ut i noen av de større fagene for å vurdere effekten av tiltaket.153
Dette vil til en vis grad være kostnadskrevende i oppstarten, da man må investere i utstyr for154
podkasting, men saksbehandler mener dette er noe NTNU vil tjene inn på lengre sikt.155

156
Studenter med synshemming og dysleksi har krav på tilrettelagt læringsmateriale. I dag organiseres157
dette gjennom et sentralt lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB – Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek). Dette158
fungerer kun for et fåtall av studentene, da det kun er blinde som har produksjonsrett. Andre er159
avhengige av at deres pensum er omsatt til lyd- eller blindeskriftformat tidligere. I tillegg er det kun160
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bøker som kan oversettes. Artikler og kompendier oversettes ikke. Med innføringen av161
kvalitetsreformen er studentene mer avhengige av å få tilgang til pensum så raskt som mulig, og162
dagens system er for tregt. Derfor må NTNU sette krav om at alle pensumlister må foreligge tidlige for163
at denne studentgruppen skal få tilgang til nødvendig pensumlitteratur i rimelig tid til semesterstart.164

165
I dag er det store forskjeller mellom de ulike emnene og fagmiljøene for hvem som innvilges166
alternative eksamensformer. Dette er et viktig tiltak for at så mange som mulig skal kunne167
gjennomføre studiene på tilfredsstillende vis, og på normert tid. Det må bli enklere for de studentene168
som har behov for det å innvilges alternative eksamensformer, samt at behandlingen av slike saker169
må følge samme retningslinjer uavhengig av fagmiljø.170

171
Ansvar og organisering172

173
Tidligere var Rådet for studenter med funksjonshemming (RFSF) direkte underlagt174
universitetsdirektøren. Ved avviklingen av denne stillingen havnet RFSF inn under prorektor for175
utdanning og læringskvalitet, og studiedirektøren. Saksbehandler mener dette er noe som må opp til176
vurdering i sentralleddet. Er dette en formålstjenelig plassering? RFSF behandler mange ulike saker,177
alt fra det som går på undervisning og eksamener, tilgjengelighet i bygninger og administrative hinder178
for innpass av studenter med tilretteleggingsbehov. Læringsmiljøutvalget (LMU) er også underlagt179
prorektor for utdanning og læringskvalitet, og LMU er representert i RFSF og omvendt. Saksbehandler180
mener NTNU bør se på om ikke det overordnede ansvaret for RFSF heller burde plasseres et annet181
sted i sentraladministrasjonen.182

183
NTNU er en tungrodd organisasjon, og det tar tid å gjøre små, men nødvendige endringer. Som sagt184
består rådgivningstjenesten i dag av to årsverk, og størsteparten av arbeidet deres går ut på185
veiledning av studenter med tilretteleggingsbehov. Dette gjøres mye på en-til-en basis ved at de186
hjelper en og en student med deres spesielle behov. Med over 1500 henvendelser i året, er det liten187
tid til overs for å gjøre noe med systemene ved NTNU. Og det er systemendring som trengs. Det ville188
lettet arbeidet for rådgivningstjenesten og fagmiljøene, samt gjort det mye enklere og bedre å være189
student med tilretteleggingsbehov ved NTNU. Det er etter saksbehandlers mening et stort behov for190
en utvidelse av rådgivningstjenesten for at de skal være i stand til å gjøre den jobben de er ment, og191
ønsker, å utføre. Her trengs det helt klart mer ressurser, både i form av flere tilsatte og penger. Det er192
paradoksalt at NTNU har påtatt seg rollen som nasjonal pådriver for universell utforming av høyere193
utdanning, men ikke evner å følge opp dette ansvaret innad på institusjonen med de ressurser som194
trengs.195

196
I tillegg til klargjøring av ansvar og organisering i toppleddet må det komme på plass klarere og mer197
tydelige retningslinjer for hvem som har ansvaret for hva. Hva er fagmiljøets ansvar, hva ligger på198
fakultetet, hva ligger på eksamenskontoret og hva ligger på rådgivningstjenesten. Studenter med199
tilretteleggingsbehov som har valgt å komme til NTNU for å studere må slippe å bli kasteballer i et200
system hvor ingen tar ansvar og ikke evner å fortelle dem hvor de skal henvende seg og hvor de kan201
få hjelp. Dette må være klinkende klart for alle ansatte ved NTNU, spesielt i administrative stillinger202
hvor studenter forventer å kunne få et ordentlig svar.203

204
I sammenheng med dette mener saksbehandler at det er ønskelig å etablere en ny tradisjon der alle205
studentrådene kan motta besøk fra rådgivningstjenesten og/eller RFSF ved oppstarten i hvert206
semester. Slik at de studenttillitsvalgte står bedre rustet til å hjelpe medstudenter med spesielle207
behov, samt å kunne henvise til de riktige stedene der de kan få hjelp og svar på spørsmålene de208
måtte ha.209

210
RFSF og LMU opplever i dag å ha liten myndighet og svake mandat. Disse må evalueres og tillegges211
mer makt. Disse utvalgene må oftere tas med fra starten av og inkluderes i de sakene som foregår på212
NTNU. Samtidig mener saksbehandler at Likestillingskomiteens mandat må endres. Det er altfor svakt213
og dårlig at denne komiteen kun arbeider med kjønnsbalanse i akademia. I et moderne samfunn som214
dagens Norge handler likestilling om så langt mer: livssyn, etnisitet, seksuell legning og215
funksjonsnedsettelse for å nevne noen.216

217
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Arbeidsutvalgets innstilling218
Det er et grunnleggende prinsipp at alle skal ha lik rett til utdanning i Norge, uansett bakgrunn –219
deriblant fysiske forutsetninger. Studenttinget NTNU mener at NTNU må ta innover seg det ansvaret220
det påfølger å ha rollen som nasjonal pådriver for universell utforming av høyere norsk utdanning, og221
følge opp dette i praksis. Det er uakseptabelt at denne studentgruppen blir en salderingspost i222
budsjettet og dermed mest utsatt under budsjettkutt.223

224
Studenttinget NTNU mener at:225

NTNU må prioritere universell utforming som grunnleggende prinsipp i nybygg, samt i226
renovering av eksisterende bygningsmasse. Særlig gjelder dette områder som bibliotek,227
studentarbeidsplasser, auditorium og andre læringsarealer, samt studieadministrative lokaler228
der studenter ferdes.229
Det må øremerkes midler som skal gå til utbygging av to ”tilgjengelighetsrom” på NTNUs230
hovedcampuser, og at etableringen av disse må få høy prioritet blant utbedringstiltakene ved231
NTNU.232
Alle informasjonsskilt og henvisninger i publikumsarealer må utformes slik at informasjonen233
blir tilgjengelig for alle.234
NTNU må utvikle standarder og retningslinjer for utsendelse av informasjon til studenter som235
tar høyde for at ikke alle studenter kan lese samme format.236
NTNU snarest må gjøre noe med de eksterne nettsidene. Disse er ikke tilpasset brukere med237
synshemming, og forhindrer denne studentgruppen i å gjøre seg kjent med nødvendig238
informasjon som kun legges ut på nett.239
Fristene for kunngjøring av pensumlitteratur må settes slik at studenter med behov for240
tilrettelagt læringsmateriell får muligheten til å skaffe dette før undervisningsstart.241
Det må legges bedre til rette for at de studentene med behov for det kan få en alternativ242
eksamensform. I dag er det store forskjeller mellom fagmiljøene, her må det komme på plass243
retningslinjer for hvem som har rett til hva, slik at alle blir likt behandlet.244
Det må komme på plass et tydeligere linjeansvar i ledelsen med tanke på dette området.245
Rådgivningstjenesten for studenter med tilretteleggingsbehov må styrkes, slik at de blir i stand246
til å tjene den studentgruppen de skal arbeide for enda bedre. I dag tillater ikke ressursene at247
rådgivningstjenesten jobber for å endre systemene ved NTNU, noe de både ønsker og burde248
gjøre.249
Det må utarbeides klare retningslinjer i forhold til hvem som har ansvar for hva (fakultet,250
institutt, eksamenskontor, rådgivningstjenesten mm.) med tanke på ulike typer informasjon,251
slik at studentene ikke behøver å henvende seg flere ulike steder for å få den hjelpen de252
trenger. Samtidig som det må bli en tydeligere rollefordeling mellom Læringsmiljøutvalget253
(LMU), Rådet for studenter med funksjonshemming (RFSF) og Likestillingskomiteen, samt en254
utbedring og styrking av disses mandat.255

256
257



Møtedato: 30.08.2012 Saksbehandler: Anja Ziolkowski
_______________________________________________________________________

STi-sak 30/12 Oppnevning av vararepresentant til Læringsmiljøutvalget (LMU)
_______________________________________________________________________

Forkortelser
LMU - Læringsmiljøutvalget
_______________________________________________________________________

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

Studentene i Læringsmiljøutvalget høsten 2012 er:31
Camilla Rikardsen Solheim (01.01.2012 - 31.12.2012)32
Simon Utseth Sandvåg (01.01.2012 - 31.12.2012)33



2
Lars Grønnestad (01.07.2012 - 30.06.2013)34
Marianne Tronrud (01.07.2012 - 30.06.2013)35

o Jirka Konietzny (01.01.2012 - 31.12.2012)36
o David Zhu Leiva (01.07.2011 - 30.06.2012)37
o Anja Ziolkowski (01.01.2012 - 31.12.2012)38

39
40

Saksbehandlers vurdering41
Studenttinget oppnevner en vararepresentant til Læringsmiljøutvalget med42
funksjonsperiode ut 2012.43

44
Arbeidsutvalgets innstilling45
«Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg.»46
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Møtedato: 30.08.2012 Saksbehandler: Anja Ziolkowski
_______________________________________________________________________

STi-sak 31/12 Oppnevning av representanter til Rådet for Studenter
med Funksjonsnedsettelser (RFSF)

_______________________________________________________________________

Forkortelser
RFSF – Råd for studenter med funksjonsnedsettelser
NTNU – Norges teknisk- naturvitenskaplige universitet
_______________________________________________________________________

Bakgrunn for saken1
RFSF er et underutvalg av læringsmiljøutvalget ved NTNU. Rådet er sammensatt av2
studenter og ansatte både fra fagmiljøene og administrasjonen, og de ansatte ved3
studieavdelingen som arbeider med rådgivning og tilrettelegging til daglig er også med i4
rådet.5

6
RFSF skal vurdere retningslinjer og evaluere tiltak som iverksettes for å imøtekomme7
funksjonshemmede studenters behov. RFSF innstiller på handlingsplan for studenter8
med funksjonsnedsettelser, og følger opp denne. Rådet skal også være kontaktledd9
mellom NTNU og eksterne organisasjoner og institusjoner i spørsmål som gjelder10
funksjonshemmede studenter ved NTNU. Det skal totalt sitte 4 faste11
studentrepresentanter i rådet. For å sikre en bedre oppfølging av og tettere kontakt12
med RFSF er en av disse 4 plassene med vara forbeholdt AU 2012, og plassen som13
fast har naturlig fulgt vervet til Likestilling- og inkluderingsansvarlig. Simon Utseth14
Sandvåg sitter også i rådets arbeidsutvalg som forbereder dagsorden og saker til15
møtene.16

17
Saksbehandlers vurdering18
Studenttinget skal velge 2 faste representanter med funksjonstid 01.07.2012 –19
30.06.2013. Studenttinget skal også velge 4 vararepresentanter, hvor 2 av20
representantene har funksjonstid 01.07.2012 – 30.06.2013, og de 2 siste har funksjonstid21
ut 2012.22

23
24

Arbeidsutvalgets innstilling25
«Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg.»26

27



Møtedato: 30.08.2012 Saksbehandler: Anja Ziolkowski
_______________________________________________________________________

STi-sak 32/12 Oppnevning av vararepresentant 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 ut 201213
Carl Fredrik Tjeransen har funksjonstid frem til 30.06.2013.14

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. Da de faste18
representantene og en vara allerede er valgt, skal man nå velge en vara med19
funksjonstid fra ut 2012.20

21
Det holdes 4-5 møter pr semester, der hvert møte varer ca 2 timer. Det er 4-6 timer22
forberedelse før hvert møte, kompensert pr time for møtene og noe for 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
33

Arbeidsutvalgets innstilling34
«Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg.»35

36
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Møtedato: 30.08.2012 Saksbehandler: Anja Ziolkowski
_______________________________________________________________________

STi-sak 33/12 Supplering av landsstyrerepresentant til Norsk
studentorganisasjon (NSO)

_______________________________________________________________________

Forkortelser
NSO – Norsk studentorganisasjon
LS – landsstyre
LM – landsmøte
AU – Arbeidsutvalget
NTNU – Norges teknisk- naturvitenskaplige universitet
_______________________________________________________________________

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 (funksjonstid til 31.12.2012), Lars Kristian Holgersen og Sverre Haug12
Lindseth (begge med funksjonstid til 30.06.2013) sitter i LS nå. Det mangler en 4. vara for13
å fylle opp listene fra NTNU.14

15
Saksbehandlers vurdering16
Det skal velges en 4. vara med funksjonstid til 30.06.2013.17

18
19

Arbeidsutvalgets innstilling20
«Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg.»21

22
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Møtedato: 30.08.2012 Saksbehandler: Anja Ziolkowski
_______________________________________________________________________

STi-sak 34/12 Revidert arbeidsprogram
_______________________________________________________________________

Vedlegg
Studenttinget NTNUs arbeidsprogram for 2012 med kommentarer
Liste over forkortelser

Forkortelser
AU – Arbeidsutvalget
_______________________________________________________________________

Bakgrunn for saken1
Studenttingets arbeidsprogram for 2012 skal opp til revidering på Studenttingets2
møte den 30/8.3

4
Saksbehandlers vurdering5
Hvis Arbeidsutvalget (AU) vil ha kontroll på hva det skal jobbe med utover høsten,6
burde det være aktivt når det gjelder revideringen av arbeidsprogrammet. AU burde7
skaffe seg oversikt over hvor mye av arbeidsprogrammet de har oppfylt og over hvor8
mye som står igjen. Etter å ha gjort dette har AU tre alternativer:9

1. Hvis programmet ansees for å være uoverkommelig må ambisjonsnivået10
senkes, og noe tas ut.11

2. Hvis AU er godt i gang med programmet, og det kan se ut som at det blir lite å12
gjøre, burde AU foreslå flere punkter.13

3. Hvis AU er fornøyd med programmet slik det ble vedtatt i vår, burde de sende14
arbeidsprogrammet til vurdering i Studenttinget uten forslag til endringer.15

16
Saksbehandler vurderer det slik at AU har oppfylt store deler av arbeidsprogrammet,17
og at det burde sees på om det er forsvarlig å ikke foreslå/foreslå flere punkt.18

19
Saksbehandler mener at det er hensiktsmessig å gå gjennom alle punktene i20
arbeidsprogrammet på AU-møtet den 20/8, for å skape en kollektiv enighet om21
hvordan man ligger an på hvert punkt. Saksbehandler oppfordrer alle AU-22
medlemmene til å formulere ting de har tenkt å jobbe med i høst, slik at det kan føres23
inn i arbeidsprogrammet.24

25
Arbeidsutvalgets innstilling26
«Arbeidsprogrammet diskuteres og revideres på STi-møtet 30/8.»27



Oversikt over forkortelser i teksten til oppsummeringen av arbeidsprogrammet 2012

NTNU - Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet
PBL - Problembasert læring
DMF - Det medisinske fakultet
LS1 - Landsstyremøte nr 1 i Norsk Studentorganisasjon
SPR - Studieprogramrepresentant
ITR- Instituttillitsrepresentant
FKT - Faglig komité for teknologiutdanningen
NSO - Norsk Studentorganisasjon
UHR - Universitet- og høyskolerådet
MNT-fag - Matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske fag
NRT - Nasjonalt råd for teknologisk utdanning
AU - Arbeidsutvalg
UiN - Universitetet i Nordland
UU - Utdanningsutvalget
KRV - Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning
RFSF - Råd for studenter med funksjonsnedsettelser
KD - Kunnskapsdepartementet
LMU - Læringsmiljøutvalget
IKT - Informasjon- og kommunikasjonsteknologi
IKTiSU - Informasjon- og kommunikasjonsteknologi i sivilingeniørutdanningen
IVT - Fakultetet for ingeniørvitenskap og teknologi
NT - Fakultetet for naturvitenskap og teknologi
IME - Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk
SA - Studieavdelingen
AltUnd - Studentgruppa for alternativ undervisning
STi - Studenttinget NTNU
FUS - Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningene
SVT - Fakultetet for samfunnsvitenskap og teknologi
PLU - Program for lærerutdanning
AMU - Arbeidsmiljøutvalget
UB - Universitetsbiblioteket
ITV - Instituttillitsvalgt
IFS - Institutt for moderne fremmedspråk
ISK - Institutt for språk og kommunikasjonsstudier
NoW - Norwegian on the web
EØS - Det europeiske økonomiske samarbeidsområde
ERASMUS- European Community Action Scheme for the Mobility of University Students
VT - Velferdstinget
PhD - Akademisk grad
TSO - Tematisk satningsområde
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Arbeidsprogram for Studenttinget 20121

Studenttinget NTNUs Arbeidsprogram inneholder de politiske prioriteringer som2
Studenttinget skal jobbe for i løpet av 2012. Dokumentet inneholder ingen3
prioriteringer mellom de ulike arbeidstemaene. Arbeidsprogrammet revideres etter et4
halvt år.5

Nedenfor har vi satt opp tabeller for hvert punkt i arbeidsprogrammet med en tabell6
som beskriver:7

Hvordan har vi gjort hva?8
Hva er resultatet og hva er status i dag?9
Hva gjøres med saken herfra?10

11

Utdanning12
Studenttinget skal gjennom sin tilstedeværelse i Utdanningsutvalget og dekanmøtet13
sette studentenes synspunkter i sentrum for NTNUs utdanningspolitikk, og jobbe for14
at utdanningene og undervisningen ved universitetet er av høy kvalitet. Dette skal15
oppnås ved å ytre studentenes meninger i de fora der Studenttinget er representert,16
og ved å samarbeide med det lokale studentdemokratiet.17

Studenttinget skal arbeide for at NTNU skal ha en strategisk tilnærming til18
evalueringen av studieprogramporteføljen, og jobbe for at prosessen blir19
tilfredsstillende fulgt opp på alle nivåer.20

Hva er blitt gjort og
hvordan?

1. Høring er sendt ut til samtlige studentråd og
Studenttinget har behandlet strategisk
tilnærming til evaluering av
studieprogramporteføljen som egen sak, for å
få kunne videreformidle en bredt
studentforankret mening.

2. Gjentatte møter med Studiedirektøren har hatt
strategisk tilnærming til evalueringen av
studieprogramporteføljen som tema.

3. Studentrepresentantene er kommet med
innspill på strategisk nivå i
studieporteføljesaken da den var oppe i
dekanmøte og styremøtet.

Hva var resultatet? Styresak i juni med kvalitetssikring av utdanning i et
utviklingsstrategisk perspektiv
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Videre/Nye planer

Strategisk tilnærming til evaluering av
studieprogramporteføljen iverksettes for 2012/2013.
Det vil komme en sak i Studenttinget om strategisk
tilnærming til studieprogramporteføljen

21
Studenttinget skal jobbe for at emnenes vurderingsform er fleksibel, og mest22
mulig optimal med tanke på læringsutbytte.23

Hva er blitt gjort og
hvordan?

Studenttinget har jobbet aktivt for innføring av PBL,
etter modell fra Medisinstudiet, i studieprogrammenes
linjespesifikke fag. To hospiteringsbesøk hos DMF er
gjennomført, og et innsalgsskriv til fagmiljøene er
utarbeidet. Emil, Maskin og Bygg besøkt til nå.

Hva var resultatet?
Bygg har takket nei.
Emil og Maskin har ikke gitt tilbakemelding.

Videre/Nye planer
Fortsette med innsalgsrunder til høsten, sammen med
SPR/ITR. Hvis vedtatt av LS1 skal FKT jobbe med
vurderingsformer i studieåret 2012/2013.

24

Studenttinget skal jobbe for at bevilgningsordningen til høyere utdanning25
evalueres, kostnadsrammene for teknologiutdanningen bør økes.26

Hva er blitt gjort og
hvordan?

Både gjennom Norsk Studentorganisasjon og
gjennom Nasjonalt råd for teknologiutdanning i UHR,
har Studenttinget arbeidet med finansieringen av
MNT-fag og endring av kostnadskategoriene, slik at
de i større grad speiler de reelle utgiftene for de ulike
utdanningene.

Hva var resultatet?
Lobbenotat til bruk mot regjering, lokalpolitikere og
næringsliv som synliggjør underfinansieringen av
MNT-fagene, utarbeidet av NRT (UHR).
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Videre/Nye planer Fortsette arbeidet gjennom ledelse/aktiv deltagelse i
FKT og NRT-AU.

27

Studenttinget skal jobbe for at kvalifikasjonsrammeverket blir implementert slik28
at studentenes forventede læringsutbytte oppnås.29

Hva er blitt gjort og
hvordan?

Hva var resultatet?

Videre/Nye planer

1. Seminar på UiN 4-5 oktober.
2. Følger opp i FKT og NRT.
3. UU skal ta opp implementeringen av KRV i

oktober.
30

Studenttinget skal følge opp den kommende studentveksten, og sørge for at31
det ikke undergraver kvaliteten på utdanningene ved NTNU.32

Hva er blitt gjort og
hvordan?

1. I Rådet for studenter med
funksjonsnedsettelser (RFSF) jobbes det mye
med hvordan det best mulig skal tilrettelegges
for nye studenter som kommer til NTNU. Vi
prøver hele tiden å få med studentenes
synspunkter rundt dette, da det å ta i mot
studenter med funksjonsnedsettelser på en
god måte er veldig viktig for at de har
muligheten til å oppnå den kvaliteten det
kreves av studentene.

2. Innlegg i UU og dekanmøtet for å understreke
at KDs ekstrabevilgning av studieplasser må
følges opp med ansettelser av vitenskapelig
ansatte.

Hva var resultatet?
1. Vanskelig å konkretisere dette opp mot vår

innsats i rådet. Blir spennende å se på
resultatene fra kommende opptak.
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Videre/Nye planer

1. Fortsette å komme med innspill.
2. Sende brev til rektoratet for å etterspørre

tallgrunnlag for fremtidig kapasitetsvurdering.
F. eks antall leseplasser per student, antall
vitenskapelige ansatt per student.

33

Studenttinget skal jobbe for å sette frafallsproblematikken på dagsorden, og34
jobbe for å innføre tiltak som vil øke gjennomstrømningen.35

Hva er blitt gjort og
hvordan?

1. Studenttinget har utøvet press mot NTNUs
utdanningsområde for å få ForVeis bidrag
analysert, slik at styret vil få
beslutningsgrunnlag for å sette ForVei under
sentralfinansiering.

2. Har bidratt i debatten både i
Læringsmiljøutvalget (LMU) og i Rådet for
studenter med funksjonsnedsettelser (RFSF),
to råd/utvalg der frafallsproblematikken er en
naturlig følge av det som blir debattert.

Hva var resultatet?

1. Egenanalyse ennå ikke gjennomført.
2. Får inn noen innspill fra studentenes side som

ikke nødvendigvis blir tenkt på av andre
medlemmer i utvalgene. Har hatt flere saker på
dagsorden både i LMU og RFSF, og har fått
gode tilbakemeldinger på dette.

Videre/Nye planer

1. Presse på for at egenanalyse gjennomføres
(Ole Kristen Solbjørg, Berits stab).

2. Kommer til å fortsette og jobbe med innhenting
av flere saker fra studentene, slik at vi får satt
dagsorden også i neste semester.

36

37

38
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Studenttinget skal jobbe for at moderne og egnede midler blir tatt i bruk for at39
undervisning skal gi alle studenter godt læringsutbytte.40

Hva er blitt gjort og
hvordan?

1. Har jobbet aktivt for økt bruk av
multimediesenterets videoforelesningstilbud.
Deltatt i produksjon av promoteringsvideo for
videoforelesning. Videreformidlet kontakt
mellom multimediesenteret og studentrådene.

2. Holdt foredrag på IKT- seminar på Dokkhuset
angående studentenes foventninger til IKT i
utdanningen.

3. Gjennom representasjon i IKTiSU (IKT i
sivilingeniørutdanningen) har økt fokuset på
alternative undervisningsmetoder og styrket
bruk av IKT.

4. Var med på oppstartsmøte vedrørende “PC på
eksamen” på NTNU.

Hva var resultatet?

1. Multimediesenteret deltok på møte med
Studentrådet IVT.

2. Bevissthet blant IT- ansatte samt ledelsen hva
studentene forventer at Universitet jobber med
på dette punktet i årene fremover.

3. 8 pilotprosjekt fordelt på NT, IME og IVT.
Starter opp høsten 2012. Prosjektet ble delt
opp i flere underprosjekter.

Videre/Nye planer

1. Få Multimediesenteret med på flere
studentrådsmøter og bidra til å spre
promoteringsvideoen når den er ferdig.

2. Følge opp i Basis IT.
3. Følge opp “PC på eksamen”- prosjektene.

41

Studenttinget skal arbeide for tydeligere og mer relevant opplæring og bruk av42
student- og læringsassistenter innen utdanning på NTNU.43

Hva er blitt gjort og
hvordan?

Dette har blitt diskutert en del i UU, og Dekanmøtet,
da det er en del av prosjektet som går på pedagogisk
utviklingsarbeid (SA). Har også diskutert med AltUnd.
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Hva var resultatet? Ikke noe konkret enda.

Videre/Nye planer Følge opp prosjektet i SA og AltUnd.

44

Studenttinget skal jobbe for å få inn frister for klagebehandling og begrunnelse45
på sensur.46

Hva er blitt gjort og
hvordan?

Hva var resultatet?

Videre/Nye planer Følge opp med studiedirektør. Se på muligheten for å
få dette inn i fakultetsforum.

47
48

Læringsmiljø og rammevilkår49
Studenttinget skal jobbe for at NTNU bedrer studentenes læringsmiljø og for at50
studentene selv er med på å påvirke sine fysiske og psykiske arbeidsrammer.51
Studenttinget skal være aktivt deltagende når det gjelder å definere godt læringsmiljø52
ved NTNU.53

Studenttinget skal aktivt jobbe for at planene om nybygg på Dragvoll blir54
prioritert og realisert.55

Hva er blitt gjort og
hvordan?

1. Problemstillingen ble tatt opp med Kristin
Halvorsen (Statsråd, KD) da hun besøkte
NTNU.

2. Styrerepresentantene utfordret administrativ
ledelse i KD på dette under styringsdialogen
med departementet.

3. Snakket med Trøndelagsbenken om å jobbe
for nybygg fremfor samlokalisering under møtet
på Stortinget.
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Hva var resultatet?

1. ”...” fra Kristin.
2. Skuldertrekk i styringsdialogen. Styret vil

vurdere “andre alternativer” i løpet av høsten.
3. Forståelse fra Trøndelagsbenken.

Videre/Nye planer

Skrive sak om samlokalisering med HiST. Dette på
grunn av at fylkeskommunen har vedtatt å være en
aktiv pådriver i samlokaliseringen mellom NTNU og
HiST.

56
57

Studenttinget skal jobbe for at alle studenter skal få et godt veilednings- og58
rådgivningstilbud på alle områder.59

Hva er blitt gjort og
hvordan?

1. Jobbet mye med STi - saken om
veiledningsrettigheter. Tatt opp med SA,
fakultetsforum og FUS.

2. Studenttinget har jobbet med å styrke ForVei,
det er et sterkt ønske om at ForVei skal tilbys til
flere, noe som har blitt kommunisert gjennom
styremøter, dekanmøter og i andre mindre
formelle sammenhenger.

3. Sagt i LMU-møtet hvor viktig det er å ha
informasjonen lett tilgjengelig om hvilket
studieprogram og fakultet kandidatene går på
på semesterkortene slik at de vet hvor de skal
gå hvis de lurer på noe.

Hva var resultatet?

1. Gjennomslag på å innføre SVT sine prinsipper
for masterkontrakt på alle fakulteter.

2. Egenevaluering av ForVei gjennomføres i løpet
av 2012.

3. Positiv respons.
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Videre/Nye planer

1. Oppfølging av nye masterkontrakter i
fakultetsforum august 2012.

2. Ønske om sentralfinansiering av Forvei
gjennom budsjettet for 2013.

3. Få informasjonen på semesterkortene og
laminere kortene. Uvisst når dette trer i kraft.

60

Studenttinget skal jobbe for at alle studenter skal ha god tilgang på61
lesesalsplasser.62

Hva er blitt gjort og
hvordan?

Internhusleiemodellen ble vedtatt av styret i mars, her
ble det påpekt at lavere årskurs er til og med 4.
årskurs på medisin. Studenttinget har hatt et tett
samarbeid med prosjektleder, Lise Sagdahl.

Hva var resultatet?

God studentmedvirkning og ny internhusleiemodell
som gir tilstrekkelig antall lesesalsplasser. Rektor
lovet personlig i styremøtet 27/3-12 å sørge for å
gripe inn hvis internhusleiemodellen fører til skvising
av studentorganisasjonene.

Videre/Nye planer
Retningslinjer for fristasjonsareal for frivillige
studentorganisasjoner skal vedtas i dekanmøte til
høsten

63

Studenttinget skal fortsette jobben med referansegrupper. Oppfølging av64
rapportene skal være hovedfokuset. Kursordningen som vi har i dag bør65
vurderes for å se om den skal videreutvikles.66

Hva er blitt gjort og
hvordan?

Referansegruppekurset og materiale er blitt revidert i
samarbeid med faglærer, representanter fra PLU og
AltUnd. Kursets form er videreutviklet, men vi ser
fortsatt et stort potensial for bedring.
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Hva var resultatet? Forbedret kursing. Nytt referansegruppehefte, felles
nettsider som alle fakultet skal henvise til.

Videre/Nye planer Kvalitetssikring, hva skjer etter at rapporter er levert?

67

Studenttinget skal jobbe for å sette dagsorden i Læringsmiljøutvalget.68

Hva er blitt gjort og
hvordan?

Sendte ut høring til alle studentrådene med
oppfordring til å komme med saker til LMU, og fikk
masse saker som er tatt opp på dagsorden. Simon
startet denne prosessen, Camilla tok den videre i
arbeidsutvalget til LMU, og det har vært gode
tilbakemeldinger på engasjementet fra Studenttinget.

Hva var resultatet? Flere saker fra oss har kommet på dagsorden.
Studenttilhørighet kan nevnes.

Videre/Nye planer Fortsette å sette dagsorden ved å følge med på det
som rører seg rundt omkring.

69

Studenttinget skal jobbe med å fremme det psykiske læringsmiljøet som en70
viktig del av det totale læringsmiljøet for studentene.71

Hva er blitt gjort og
hvordan?

Er oppe som mer eller mindre kontinuerlige saker
både i LMU og RFSF. Vi prøver aktivt å spille inn at
funksjonsnedsettelse er et veldig bredt begrep, og at
det omhandler mye mer enn det å sitte i rullestol eller
det å være syns- eller hørselshemmet. Psykisk helse
(og derav psykisk læringsmiljø) er en naturlig og viktig
del av dette området. Prøver også å få inn viktigheten
av å se på de usynlige funksjonsnedsettelsene.

Hva var resultatet?
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Videre/Nye planer

72
73

Likestilling og tilgjengelighet74
Studenttinget skal arbeide for at alle NTNUs studenter opplever en god75
studietilværelse, og at universitetets fasiliteter er universelt utformet. Dette gjøres76
blant annet gjennom god dialog med aktuelle interessegrupper og organisasjoner.77

Studenttinget skal jobbe for økt likestilling i akademia på NTNU, og at dette78
skal omhandle all likestillingsproblematikk, ikke bare likestilling mellom kjønn,79
og aktivt arbeide mot diskriminering.80

Hva er blitt gjort og
hvordan?

1. Prøver å få inn noen synspunkter i
Likestillingskomiteen, men dette er en komité
med litt misvisende navn, da det i all hovedsak
dreier seg om kvinnefremmende tiltak på
NTNU, og den dekker sådan et veldig smalt
spekter av Likestillingsbegrepet. Prøver å
presse inn synspunkter om at likestilling er
uavhengig av kjønn, og har flere ganger dratt
fram Studenttinget sin politikk på området. Fikk
inn noen interessante utspill i et møte der vi tok
opp kjønnspoengdebatten.

2. Tok en replikk på et innlegg på NSO sitt
Landsmøte, der likestillingsbegrepet (ikke
overraskende) ble fremstilt som om noe som
skal få kvinner frem, og ingen andre.

3. Vi har kommet med innspill i Byggearma om
alternative varslingssystemer. Det må finnes en
ordning som varsler de som er døve og de som
har på hørselvern, f. eks lysregulerte
varslingssystemer.
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Hva var resultatet?

1. Begrenset, all den tid Likestillingskomiteen
arbeider ut i fra et ganske klart mandat som ikke
støtter vår definisjon av likestilling. Små innlegg
i store forsamlinger, slik som Landsmøtet, åpner
kanskje noen sinn.

3. Positiv respons, det har blitt tatt opp i AMU og
gitt til lederne av prosjektet som har vært opp i
vår.

Videre/Nye planer
1. Fortsette å opplyse uvitende om hva likestilling

er.
3. Høre om det har kommet med i prosjektene.

81

Studenttinget skal jobbe for at debatten om funksjonsnedsettelse blir mer82
helhetlig, med et fokus på alle gruppene med funksjonsnedsettelser.83

Hva er blitt gjort og
hvordan?

1. Prøver å nevne det i en hver sammenheng det
blir diskutert, og dette er en kontinuerlig prosess
som aldri tar slutt. I RFSF og tilhørende
instanser (Rådgivningstjenesten, Universell,
Studentservice, NTNU Eiendom/Drift, NTNU
UB) er de flinke til å ivareta et godt fokus som
tar hånd om funksjonsnedsettelsene på alle
plan. Det er også utarbeidet en handlingsplan
for RFSF som går langt i å definere litt klarere
linjer for hvilke funksjonsnedsettelser man har,
og vi håper at denne skal gjøre det enklere for
fakulteter og institutter å jobbe aktivt inn mot
studenter med funksjonsnedsettelser.

2. Har begynt å se på en sak om usynlige
funksjonsnedsettelser, angående hva
Studenttinget skal mene om det.

3. Har deltatt på seminar om tilrettelegging av
eksamen, i regi av Universell. Synne Lerhol
(medlem i RFSF, ITV for IFS) deltok fra
studentene sin side.
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Hva var resultatet?

I RFSF har vi i hvert møte en runde med innspill fra
studentene, og denne opptar ofte en betydelig mengde
tid fra møtene, så det er stor vilje til å høre på det som
kommer fra studentenes side, og vi klarer å sette en fin
dagsorden som sørger for at begrepet
funksjonsnedsettelser får med alle nyansene det
innebærer.

Videre/Nye planer

84

Studenttinget skal jobbe for at studenter som trenger det får særskilt og85
individuell tilrettelegging under aktiviteter tilknyttet NTNU.86

Hva er blitt gjort og
hvordan?

Mye av det samme som i punktet over. Det jobbes
veldig godt med dette i Rådgivningstjenesten og på
Studentservice. Det påpekes også i RFSF at de er
fornøyde med økt fokus på dette når det gjelder
Fadderutvalg og aktiviteter knyttet til fadderuken, og
det er positivt.

Hva var resultatet?

Det skal snart bestemmes hvem som får NTNU sin
tilgjengelighetsprisen, og der ligger studentene
(sannsynligvis anført av Studenttinget) godt an, slik
det har blitt diskutert hittil. Dette er et veldig klart
resultat på at det jobbes (og har blitt jobbet) godt med
å skape engasjement rundt studentsaker, og Anja sitt
arbeid med heisen i fjor har blitt nevnt.

Videre/Nye planer

87

Internasjonalisering88
Studenttinget skal sikre at internasjonale studenter får like rettigheter og89
forutsetninger for et godt studieopphold som enhver annen student. Studenttinget90
skal jobbe for at NTNU skal ha et fleksibelt og bredt tilbud av avtaler for norske91
studenter som ønsker å dra til utlandet.92
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Studenttinget skal oppfordre NTNU til å arbeide med å utvide sine93
internasjonale relasjoner og samarbeidsavtaler, med fokus på94
vekstøkonomiene.95

Hva er blitt gjort og
hvordan?

Her har SA tatt et steg tilbake. De har begynt
diskusjonen om hvor mange internasjonale partnere vi
bør ha, og hvilke institusjoner som er viktige. I dag har
vi for mange avtaler som ikke er bindende eller fører
til et konstruktivt samarbeid.

Hva var resultatet?

Videre/Nye planer Følge opp prosessen.

96

Studenttinget skal jobbe for å begrense byråkratiet rundt utveksling. NTNU97
skal gjøre det lettere å få utvekslingsåret godkjent ved å tilby supplementær98
undervisning og praksis.99

Hva er blitt gjort og
hvordan?

Har diskutert dette med ved forskjellige møter med
Internasjonal seksjon; Åsa og Jirka jobber med en sak
om utveksling generelt (oppfølging) som også
innebærer byråkratispørsmålet.

Hva var resultatet? Ingen resultater enda - jobber med saken.

Videre/Nye planer Saken skal legges frem i løpet av høsten.

100

Studenttinget skal jobbe for at alle internasjonale studenter skal være sikret et101
norskkurs fra NTNU.102

Hva er blitt gjort og
hvordan?

Nettbasert norskkurs har blitt introdusert av ISK. STi
støtter “NoW”, men mener samtidig at dette kun kan
være et supplement til kravet om norskkurs for alle.
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Hva var resultatet?

STi er enig i at NoW er et godt tiltak for å kunne tilby
fleksibel norskopplæring. Et ønske om utvidelse av
NoW plattformen til engelsk og andre språk har blitt
fremmet. STi ønsker fortsatt (fysisk) norskkurs for alle.
Dette kravet er ikke tilfredstilt.

Videre/Nye planer Følge opp utviklingen av NoW plattformen.

103

Studenttinget skal jobbe for at NTNU skal ta ansvar for boligsituasjonen for104
internasjonale studenter, og revurdere antall inntatte internasjonale studenter105
før boligsituasjonen bedres.106

Hva er blitt gjort og
hvordan?

Diskusjoner ved møter med Internasjonal seksjon,
diskusjoner i NSO om inntaksproblematikken.
Juridiske spørsmål (EØS (ERASMUS)-avtaler) må
evalueres i samarbeid med NSO. Skal skje i løpet av
høsten. Det er imidlertid vanskelig å sette
grenser/rammer som ikke strider mot ovenfor nevnte
avtaler. Samarbeid med VT nødvendig.

Hva var resultatet? Jobbes med nå.

Videre/Nye planer Jobbes med nå.

107

Studentfrivillighet108
Studenttinget skal sette fokus på frivillighetskulturen ved NTNU og jobbe for at109
studenter som er frivillig engasjerte skal kunne ta del i organisasjonskulturen uten at110
dette påvirker studiesituasjonen negativt.111

For å sikre studentenes mulighet til å engasjere seg ved siden av studiene, vil112
Studenttinget jobbe for at NTNU skal legge til rette for studentfrivillighet for alle113
sine studenter.114
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Hva er blitt gjort og
hvordan?

1. Fristasjonsareal for studentorganisasjoner vært
ute på høring til alle studentråd.

2. Har jobbet med emne “Ledelse i praksis”.
Mange frivillige studentorganisasjoner har
ønske om å utvide tilbudet til å gjelde flere i sin
organisasjon. Deltatt i FUS møte og orientert
om arbeidet. Lagt frem planene for
Studiedirektøren.

Hva var resultatet? 2. Positiv respons til fremdriftsplanen som ble lagt
frem.

Videre/Nye planer

2. Møte med FUS-leder og emneansvarlig. Få de
frivillige organisasjonene til å komme med
innspill om ønskede verv som skal kvalifisere til
opptak. Håper å ferdigstille forslaget før
opptaksfristen 15. september.

3. Jobbe for tilrettelegging av studiet for studenter
med tunge verv. Skrives sak om dette i løpet
av høsten.

115
Studenttinget skal jobbe for at NTNU prioriterer å tilrettelegge for116
linjeforeningsarbeid på campus.117

Hva er blitt gjort og
hvordan?

1. Tett kontakt med studentråd og linjeforeninger,
samt nøye oppfølging av NT som pilotfakultet
for internhusleiemodellen for å sørge for at
linjeforeningene styrkes, ikke svekkes.

2. Fadderutvalget Dragvoll har i år økt potten med
tilskudd til linjeforeningene på Dragvoll.

Hva var resultatet?

1. Samtlige linjeforeninger på NT har fått kontor.
Rektor bekreftet i styremøtet 28.03.2012 at
studentorganisasjoner ikke skal få mindre areal
som følge av internhusleieprosessen.
Fakultetene er ansvarlig for å tilby fristasjons
areal til deres respektive linjeforeninger.

2. Fadderutvalget Dragvoll fikk inn en mengde
søknader og har delt ut alle pengene.
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Videre/Nye planer

1. Følge opp, og sørge for at det som ble lovet
holdes.
(Frivillige studentorganisasjoner må etter
planen søke om arealer 1. mars 2013)

2. Følge opp at linjeforeningene forsetter den
gode utviklingen på Dragvoll.

118

Forskning119
Studenttinget skal bidra aktivt i Forskningsutvalget og dekanmøtet. I saker som vil ha120
konsekvenser for utdanning, skal Studenttinget jobbe for at studentenes mening er121
en viktig del av avgjørelsene som tas.122

Studenttinget skal jobbe for at forskningen på NTNU kommer utdanningen til123
gode.124

Hva er blitt gjort og
hvordan?

1. Gjentatt fokus på kobling av utdanning og
forskning i de overgripende tematiske
satsningsområdene, både i dekanmøter og
styremøter.

2. Utnyttet Forskningsmeldingen 2013 til å sette
fokus på PhD-rekruttering gjennom forskerlinjer
og studenter inn i forskning.

3. Arbeidet med forskningsbasert utdanning både
i UU og Dekanmøtet. Holdt foredrag på
dekanmøtet om studentenes ønsker for
forskningsbasert utdanning.

Hva var resultatet?

1. TSOene behandles til høsten.
2. Studenttingets innspill til Forsknignsmeldingen

2013 ble del av høringssvaret fra NTNU, NRT
(UHR) og FKT (NSO).

Videre/Nye planer
1. Sørge for at TSOene som vedtas august 2012

har fokus på hvordan utdanningsområde kan
dra nytte av forskningen.

125

126
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Studenttinget skal aktivt jobbe for å videreutvikle, og øke omfanget av,127
”Studenter inn i forskning”.128

Hva er blitt gjort og
hvordan?

Deltatt i IVTs evalueringsmøte av ordningen for å
høre erfaringer med ordningen.

Hva var resultatet?

Videre/Nye planer Ta opp saken i UU ila høsten.

129

Studenttinget skal jobbe med muligheten for at forskerlinjer kan utvides til nye130
studieprogram.131

Hva er blitt gjort og
hvordan?

Hatt møte med initiativtager på DMF for å få en bedre
forståelse for bakgrunn og finansiering.
Uformelle samtaler med Ingvald Strømmen på IVT.

Hva var resultatet? IVT er positive til å starte opp forskerlinjer, men må
jobbe mer med finansieringen.

Videre/Nye planer Følge opp prosessen på IVT.

132

NTNU-prosesser133
Studenttinget skal være med på å sette studentenes preg i den daglige driften av134
NTNU, og sikre at studentene er med på å forme universitetets posisjon og framtid.135

Studenttinget skal sørge for at studenter ved NTNU fortsatt blir inkludert i136
medvirkningsprosesser og har reell medvirkningskraft, samt at man blir137
inkludert i nye prosesser.138

Hva er blitt gjort og
hvordan?

Press er utøvet der studentene i utgangspunktet ikke
var tenkt inkludert. Eksempler er
internhusleieprosessen, ansettelse av
organisasjonsdirektør og planlegging av
immatrikuleringen.

Hva var resultatet? Studentmedvirkning opprettholdt.
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Videre/Nye planer
Fortsette å si tydelig i fra der universitets- og
høyskolelovens bestemmelser om
studentmedvirkning (§4-1(4)) brytes.

139

Studenttinget skal være aktive i prosessen med å opprette mål og indikatorer140
for studiekvaliteten ved NTNU, i henhold til strategien som ble vedtatt i 2011.141

Hva er blitt gjort og
hvordan?

Jobbet i dekangruppe som kom med forslag til
indikatorer til rektoratet. Dekanmøtet var også to
ganger gjennom forslagene til indikatorene før de ble
sendt til styret.

Hva var resultatet? Indikatorene har nå blitt vedtatt av styret.

Videre/Nye planer

o Hvor vidt studentene kjenner til sine læringsmål skal være del av142
indikatoren som måler i hvilken grad studentene når sine læringsmål143

o Antall studentideer skal måle universitetets innovasjonsevne144

145
Studenttinget skal jobbe for at studentene blir hørt i arbeidet med146
studieprogramporteføljen.147

Hva er blitt gjort og
hvordan?

Årets prosess med studieprogramporteføljen ble
gjennomført på samme måte som tidligere. Det
jobbes med en ny rapportering av
studieprogramporteføljen til neste år.
Første behandling av Studenttingets
studieprogramporteføljesak.

Hva var resultatet?

Videre/Nye planer
Jobbe med behandling nummer to av
studieprogramporteføljen i Studenttinget. Følge opp
institusjonsarbeidet nevnt over.

148
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Nasjonalt og regionalt149
Studenttinget skal jobbe aktivt på regionalt og nasjonalt nivå når det gjelder saker150
som påvirker studentene på NTNU.151

Studenttinget skal følge opp arbeidet med samarbeid, arbeidsdeling og152
konsentrasjon med utdanningsinstitusjoner nasjonalt og regionalt.153

Hva er blitt gjort og
hvordan?

SAK ble satt som en prioritering i NSOs
arbeidsprogram 2012/2013.

Hva var resultatet?

Videre/Nye planer Jobbe med SAK i FKT og NRT.

154

Studenttinget skal jobbe opp imot øvrige studentorganisasjonene i Trondheim155
og resten av landet i saker hvor det tjener NTNUs studenter.156

Hva er blitt gjort og
hvordan?

NTNU har vært best representert av samtlige
utdanningsinstitusjoner i Norsk studentorganisasjons
faglige komiteer i året 2011/2012.

Hva var resultatet? Oppdatert på det meste som skjer i komiteene.

Videre/Nye planer Gjøre det samme i året 2012/2013.

157
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Bakgrunn for saken1
Læringsmiljøansvarlig har de siste årene hatt stillingsinstruksen som ble opprettet i 2010.2
Den lyder som følger:3

4
”Læringsmiljø ansvar5

6
Politisk7
- Se til at Studenttinget har en klart definert politikk på områder som berører8

læringsmiljøet og studiekvalitet.9
- Vite hva denne politikken til enhver tid er.10
- Ha oversikt over de saker det arbeides med innenfor eget område og status i11

disse, og påse at de som har ansvar for sakene følges opp.12
13

Lokalt14
- Følge opp arbeidet med kvalitetssikring på NTNU.15
- Sitte i Læringsmiljøutvalget.16
- Sitte i Arbeidsmiljøutvalget.17
”18

19
I år har det vist seg at mye av tiden til læringsmiljøansvarlig har blitt brukt på byggesaker i20
Arbeidsmiljøutvalget-byggearm. Dette gjør at tittelen som læringsmiljøansvarlig kan være21
misvisende, da det er mye praktisk, som å lese plantegninger. NTNU har også hatt et22
større fokus på HMS og avvikssystemet ved universitetet i 2011/2012, men oppgavene23
har i stor grad vært gjort av styrerepresentantene.24

25
Saksbehandlers vurdering26
Saksbehandler ser på HMS- og avvikssystemet som en naturlig del av27
læringsmiljøansvarlige sine oppgaver. Med bakgrunn i U & H-loven, så skal utvalget også28
delta i planlegggingen av tiltak vedrørende læringsmiljø, og nøye følge utviklingen i29
spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd. HMS-avdelingen ved NTNU30



2
nevner både Læringsmiljøutvalget, Arbeidsmiljøutvalget og Arbeidsmiljøutvalget-1
byggearm som viktige samarbeidspartnere. Saksbehandler ønsker derfor å legge HMS2
og avvik til læringsmiljøansvarlige sin stillingsinstruks.3

4
Ny stillingsinstruks vil derfor være:5
”Læringsmiljøansvarlig6

7
Politisk8
- Se til at Studenttinget har en klart definert politikk på områder som berører9

læringsmiljøet og studiekvaliteten.10
- Vite hva denne politikken til enhver tid er.11
- Ha oversikt over de saker det arbeides med innenfor eget område og status i disse,12

og påse at de som har ansvar for sakene følges opp.13
14

Lokalt15
- Følge opp arbeidet med kvalitetssikring på NTNU.16
- Sitte i Læringsmiljøutvalget og råd som hører naturlig til dette utvalget.17
- Sitte i Arbeidsmiljøutvalget og råd som hører naturlig til dette utvalget.18
- Følge opp arbeidet med HMS- og avvikssystemet ved NTNU.19
”20

21
Arbeidsutvalgets innstilling22
«Studenttinget vedtar ny stillingsinstruks for læringsmiljøansvarlig med virkning fra23
dagens dato.»24


