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STi-sak 36/12 Kvalitetssikring av eksamen

_______________________________________________________________________

Linker
DMFs ”Retningslinjer for eksamens - Regler for obligatorisk undervisning”:
http://www.ntnu.no/c/document_library/get_file?uuid=7122cf7d-e139-438f-999f-
92d7df780fab&groupId=10268
NTNUs ”Instruks for eksamenskandidater”: http://www.ntnu.no/studier/eksamen/instruks
Universitets- og høyskoleloven: http://www.lovdata.no/all/hl-20050401-015.html

Vedlegg
FUS retningslinjer sensorordning 2005

Forkortelser
UH-loven: Universitets- og høyskoleloven
NTNU: Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet
STi: Studenttinget
_______________________________________________________________________

Bakgrunn for saken1
Saken angående systemutvikling i vår viste at NTNU har en utfordring med å2
kvalitetssikre eksamensoppgaver. Faglærere har et stort ansvar for å måle3
studentenes prestasjoner på en god måte, noe som ikke alltid er tilfellet.4
Studenttinget har i lang tid jobbet for å sette fokus på dette temaet, men arbeidet har5
ikke vunnet frem. NTNU er ikke bundet av hverken UH-loven eller Studieforskriften til6
å kvalitetssikre eksamen utover §1-6.1 i UH-loven (se link) som sier:7

8
“(1) Universiteter og høyskoler skal ha et tilfredsstillende internt system for9
kvalitetssikring. Studentevalueringer skal inngå i systemet for kvalitetssikring.”10

11
Hvis man ser på hendelsen med systemutviklingseksamen, og signalene fra12
studenter om at dette ikke kan sees på som et enkelttilfelle er det for saksbehandler13
ganske klart at Studenttinget trenger en god politikk på område, og jobbe for at det14
utarbeides rutiner for kvalitetssikring av eksamen.15

16
17
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Saksbehandlers vurdering18
Selv om det ikke finnes retningslinjer på institusjonsnivå har saksbehandler funnet at19
DMF og FUS har sine egne retningslinjer som gjelder for henholdsvis siv.ing og20
realfag på IVT, IME, NT og SVT og DMF. Fra FUS sine retningslinjer kan man lese:21

22
“Faglærer utarbeider forslag til oppgaver som skal vurderes og sensurveiledning.23
Sensurveiledningen vil typisk innholde kriterier for vurdering av besvarelsene, f.eks24
løsningsforslag eventuelt forslag til poengfastsettelse og poengfordeling.25
Vurderingsoppgaver og sensurveiledning skal drøftes med en bedømmersensor, slik26
at minst to personer er involvert i prosessen. Denne prosessen skal dokumenteres27
ved at de involverte skal signere på vurderingsoppgaven eller på annen måte gjøre28
det synlig at prosessen er gjennomført. Det signerte dokumentet skal arkiveres ved29
instituttet.”30

31
Dessverre innrømmer prodekanene for utdanning på siving fakultetene at32
retningslinjene blir fulgt i varierende grad. Dette har blitt illustrert gjennom33
systemutviklingseksamen.34

35
DMF sine “Retningslinjer for eksamens - Regler for obligatorisk undervisning” (se36
link) kan i liten grad overføres som generiske retningslinjer for hele NTNU på grunn37
av medisin sitt spesielle studieløp. Dette illustrerer et poeng som saksbehandler38
mener er viktig for denne saken. NTNUs fagmiljøer er på mange områder veldig39
ulike, og det er viktig at prinsippene vi definerer ikke hindrer fagmiljøenes egenart40
ved eksamensavviklingen.41

42
Hvis man ser på de to settene med retningslinjer mener saksbehandler at det43
viktigste prinsippet er at to fagpersoner skal være inne i prosessen med å44
utarbeide/kvalitetssikre eksamen. Det er viktig å presisere at vi må ha tillit til at45
professorene gjør det de kan for å utarbeide gode eksamensoppgaver. Allikevel46
mener saksbehandler at kvalitetssikring i form av en annen faglærers meninger kun47
vil bidra til å heve kvaliteten på eksamensoppgavene, og dermed heve kvaliteten på48
vurderingene av studentenes prestasjoner. Saksbehandler mener særlig en49
vurdering av vanskelighetsgrad og omfang bør være kvalitetssikret av en annen50
fagperson enn emneansvarlig. En praksis som beskrevet i FUS sine retningslinjer51
hvor emneansvarlig og en faglig kvalifisert andrepart skriver under på eksamen som52
et bevis på at oppgaven er kvalitetssikret før den sendes til Studieavdelinga, bør53
derfor gjelde for alle eksamener på NTNU.54

55
NTNU har det siste året jobbet med å implementere Kvalifikasjonsrammeverket. Det56
betyr at alle fagmiljø skal utarbeide læringsmål i alle emner og på alle studieprogram57
på NTNU. Læringsmålene beskrives ut i fra tre kriterier: generell kompetanse,58
ferdigheter og kunnskap. Saksbehandler mener at hensikten med en eksamen derfor59
må være å måle hvorvidt studenten har lykkes å oppnå læringsmålene i emnet. Når60
man nå har innført kvalifikasjonsrammeverket kan det potensielt være et verdifullt61
verktøy i kvalitetssikringen av eksamen da det i større grad en før vil være mulig for62
eksterne fagpersoner som ikke deltar i emnet å si om eksamen vurderer studentens63
prestasjoner på en god måte.64

65
66



13.09.2012 3
3

Gjenbruk av tidligere eksamensoppgaver er et tilbakevendende problem på hele67
NTNU. At dette kan foregå i en så utstrakt grad som det gjør per dags dato er ikke68
heldig. Som eksamen i Systemutvikling i vår viste er dette også en trend i noen69
emner. Det er altså delvis kjent blant studentene at noen eksamener ligner mye fra år70
til år. I etterkant av systemutviklingseksamen i vår fikk Studenttinget spørsmål fra71
Studiedirektør om å prøve å kartlegge omfanget av emner der gjenbruk av eksamen72
er kjent blant studentene. Det viste seg å være en god del av disse emnene. Dette er73
med på å gi NTNU et dårlig rykte som utdanningsinstitusjon. Hvordan kan man stole74
på karakterene studentene viser frem hvis man ikke har tillit til vurderingen av75
studentene?76

77
På DMF lagrer man alle tidligere eksamensoppgaver i en database og regulerer78
gjenbruk av disse i retningslinjene. På denne måten får studentene en god forståelse79
for at tidligere eksamensoppgaver vil bli gitt samtidig som de vet at de totalt kommer80
til å bli testet i et så bredt spekter som mulig innenfor læringsmålene. Det er samtidig81
viktig at disse oppgavene ikke lenger brukes hvis læringsmålene i emnet endres.82
Saksbehandler mener at en bestemt policy på grad av gjenbruk kan være bra for83
både studenter, emneansvarlige og ledere på instituttene. For studentene og84
emneansvarlig i form av forutsigbarhet, og studenter og instituttledelse der det viser85
seg at emneansvarlig ikke følger regelen. Saksbehandler ser at faglig natur kan gjøre86
at det blir vanskelig å definere en tillatt gjenbruksprosent på eksamensoppgaver. Det87
bør allikevel presiseres at vurdering opp mot tidligere eksamensoppgaver, og likhet88
med disse, skal evalueres.89

90
På noen institutter som saksbehandler kjenner til er de vitenskapelige assistentene91
og undervisningsassistentene med i utarbeidelsen og kvalitetssikringen av eksamen.92
Saksbehandler mener en slik utnyttelse av vit.ass og und.ass kan være et godt tiltak93
da dette i de fleste tilfeller er studenter eller doktorgradskandidater som kjenner faget94
godt. De har i mange tilfeller gode nok kunnskaper om emnet til å vurdere både95
vanskelighetsgrad og omfang. Da dette er sagt mener saksbehandler at vi ikke må96
åpne for at vit.ass eller und.ass får ansvar for å utarbeide eksamen, da dette er97
faglærers ansvar. Det er også veldig store variasjoner i bruk av vit.ass og und.ass på98
NTNU, og saksbehandler mener derfor at Studenttinget ikke bør kreve at disse er en99
del av kvalitetssikringen av eksamen.100

101
Det finnes mange ulike hjelpemiddelkoder ved eksamensgjennomføring (se link), alt102
fra alle hjelpemidler tillatt (A), til ingen hjelpemidler tillatt (D). Dette stiller også ulike103
krav til eksamensoppgavene, spesielt ved hjelpemiddelkode A. Gjenbruk av104
eksamensoppgaver i dette tilfelle vil i liten grad måle studentens prestasjoner på105
eksamen da de har muligheten til å ta med tidligere eksamensoppgaver og en106
eventuell besvarelse de har gjort på forhånd. Saksbehandler mener derfor at det bør107
stilles strengere krav til kvalitetssikringen av eksamensoppgaver som gis med108
hjelpemiddelkode A.109

110
En viktig del av kvalitetssikring på emnene i dag er bruken av referansegrupper. Slik111
disse er tiltenkt i dag skal de uttale seg om emnets kvalitet slik at emneansvarlig kan112
forbedre de deler av emnet studentene synes er for dårlig. Saksbehandler mener at113
referansegruppene også bør uttale seg om eksamen. Som nevnt tidligere er114
eksamen en viktig del av studentenes læringsmønster, og det er definitivt viktig å få115
studentens meninger på hvorvidt eksamen gav dem muligheten til å bevise at de har116
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møtt læringsmålene i emnet på en god måte. Samtidig kan de også gi emneansvarlig117
tilbakemeldinger på arbeidsomfang og vanskelighetsgrad, slik at dette kan118
optimaliseres over tid. Saksbehandler mener derfor at referansegruppene bør utføre119
en sluttevaluering etter eksamen.120

121
Arbeidsutvalgets innstilling122
Studenttinget mener at NTNU aktivt må jobbe for å bedre kvalitetssikring av eksamen.123
Dette er avgjørende for å måle studentenes prestasjoner og oppnåelse av emnenes124
læringsmål på en god måte. Det skal utarbeide institusjonelle retningslinjer som fordrer125
at:126

127
Alle eksamensoppgaver på NTNU skal kvalitetssikres av en kvalifisert fagperson128
som ikke er den samme som emneansvarlig. Både denne personen og129
emneansvarlig skal signere eksamen som et bevis på at oppgaven er130
kvalitetssikret før den oversendes Studieavdelingen.131
Gjentak av tidligere gitte eksamensoppgaver må begrenses.132
Referansegruppene skal evaluere eksamen. Tilbakemeldingene fra133
referansegruppene skal være med i grunnlaget for kvalitetssikringen av eksamen.134

135
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5. 10. 2005/KEM/OF/ÅS og GB (FUS)

VURDERINGSORDNINGEN OG BRUK AV SENSOR - RETNINGSLINJER
FOR SIVILINGENIØRFAKULTETENE

Grunnlaget for all vurdering er gitt i Lov om Universitet- og høgskoler § 3-9:

”Universiteter og høyskoler skal sørge for at studentenes kunnskaper og ferdigheter blir prøvet og
vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte. Vurderingen skal også sikre det faglige nivå ved
vedkommende studium. Det skal være ekstern evaluering av vurderingen eller vurderingsordningen.”

Krav om retningslinjer er gitt i Studieforskriftens § 37 nr. 3:

”Fakultetet selv fastsetter retningslinjer enten generelt eller for det enkelte studieprogram for hvordan
ekstern deltakelse i vurderingen skal gjennomføres, enten ved ekstern deltakelse i den enkelte
vurdering eller ved ekstern evaluering av vurderingsordningene”.

Retningslinjene nedenfor utgjør minimumskravet til bestemmelser for sensorordningen ved NTNU.
De enkelte fakulteter vil kunne ha tilleggsbestemmelser ved behov.

Formålet med sensorordningen

Formålet med bruk av sensorer er å kvalitetssikre at de grader som er oppnådd ved NTNU holder god
standard sammenliknet med grader som er oppnådd med samme eller liknende faglig sammensetning
ved andre norske eller gode utenlandske universitet, samt å sikre at de vurderingsordningene som
benyttes innenfor rammene av NTNUs grader er egnet og adekvat i forhold til mål for studiene, og at
studentenes kunnskaper og ferdigheter blir prøvet på en upartisk og betryggende måte.

Retningslinjer:

I. Sensorkategorier og krav til utdanning

Fagansvarlig sensor i et emne er faglærer, og han/hun skal være faglig leder for den
ordinære sensuren. Ved klage på sensur kan faglærer være rådgiver for fakultetet.

Bedømmersensor kan være ekstern eller intern sensor. En bedømmersensor må ha utdanning
minst tilsvarende mastergrad og være fagperson innen det aktuelle fagområdet. Den interne
bedømmersensoren kan være kollega av faglærer, dvs. professor, undervisningsdosent,
førsteamanuensis, amanuensis, universitetslektor, professor II, førsteamanuensis II, post. doc.,
PhD-student eller vitenskapelig assistent ved eget institutt eller beslektet faginstitutt.
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Fast tilsatte i undervisningsstilling ved NTNU trenger ikke å oppnevnes som sensor.
Midlertidig tilsatte i undervisningsstilling må oppnevnes som sensor på vanlig måte.
Bedømmersensor i et PhD-emne må selv ha PhD-/doktorgrad eller tilsvarende kompetanse
som kvalifiserer for fast vitenskapelig stilling innen fagområdet.

Tilsynssensor er alltid ekstern sensor. En ekstern sensor kan ikke være tilsatt i stilling ved
NTNU. Tilsynssensoren må ha utdanning minst tilsvarende mastergrad og være en erfaren
fagperson innen det aktuelle fagområdet. Vedkommende bør ha generell interesse for faget og
studieprogrammets faglige innhold, og ha spesiell interesse for pedagogikk, fagdidaktikk og
bruk av nyanserte vurderingsordninger slik at vedkommende er en reell støttespiller for
studieprogrammet.
Fakultetet bestemmer om en tilsynssensor oppnevnes for et studieprogram, en fag-
gruppe/emnegruppe eller et emne.

II. Sensorenes oppnevning og funksjonstid

Ekstern sensor kan ikke være tilsatt i fast stilling ved NTNU.
En sensor betraktes som ekstern når han/hun har vært ute av fast tilsettingsforhold ved NTNU
minimum ett år. Tilsvarende gjelder også for emeritusstillinger.
Fakultetet må sørge for at det er tilgang på minst 4 bedømmersensorer i hvert
fagområde/emne, hvorav minst 2 må være eksterne.
Bedømmersensor oppnevnes for 3 år, men kan gjenoppnevnes. Samme bedømmersensor kan
oppnevnes for flere emner. Bedømmersensor kan også være tilsynssensor.
Fakultetet oppnevner tilsynssensor. Fakultetet bestemmer om en tilsynssensor oppnevnes for
et studieprogram, en faggruppe/emnegruppe eller et emne.
Tilsynssensor oppnevnes for 3 år, men kan gjenoppnevnes.

III. Prinsipper for bruk av sensor i vurderingen eller vurderingsordningene

Et emne har alltid fagansvarlig sensor og tilsynssensor.
Ekstern bedømmersensor kan brukes til vurdering av de enkelte prestasjoner og aktiviteter.
Ekstern bedømmersensor skal brukes i tillegg til fagansvarlig sensor ved vurdering av
masteroppgaver. Ekstern bedømmersensor skal ikke ha deltatt i veiledning/undervisning.
Ved vurdering av prestasjoner som ikke gir sensor mulighet til å vurdere disse i lys av et
større utvalg av samtidige prestasjoner (for eksempel masteroppgaver eller større
prosjektarbeider), eller der undervisningen foregår i flere paralleller, skal det opprettes et
karakterpanel eller andre ordninger som sikrer at karaktersystemet blir brukt på en forsvarlig
måte.
Ved muntlig eksaminasjon og vurdering av praksisopplæring e.l. som etter sin art ikke lar seg
etterprøve, eller emner med færre enn 15 studenter, skal det alltid være to sensorer,
fagansvarlig sensor og bedømmersensor. Instituttet velger om bedømmersensor skal være
ekstern eller intern. Bedømmersensor skal ikke ha deltatt aktivt i undervisningen av det
aktuelle emnet.
Ved vurdering i emner (ikke masteroppgave) innstiller instituttet på hvilken ordning som skal
gjøres gjeldende for emnet, men innenfor retningslinjene for bruk av tilsynssensor og
bedømmersensor angitt nedenfor.

For emner skal denne praksis følges:
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1. Tilsynssensor skal vurdere det faglige nivået og pensum i emnet. Han/hun vurderer om
emnet gjennomføres i henhold til de kvalitetskriteriene som er satt. Tilsynssensoren skal
uttale seg om vurderingsordningene i emnet før det legges fram for drøfting og godkjenning
i instituttets og studieprogrammets ledelse.
Følgende element i emnebeskrivelsen skal legges fram for tilsynssensors vurdering første
gang emnet godkjennes:

Emnets læringsmål
De obligatoriske aktivitetene som kreves for å få vurdering i emnet
Hvilke aktiviteter som omfattes av tellende vurdering
Hvilke vurderingsformer som benyttes og vekting av hver vurderingsform.

Denne prosedyren skal bare gjentas dersom det gjennomføres vesentlige endringer til
gjennomføringen av emnet (læringsmål, innhold og/eller vurderingsordning endres så mye
at det ved sensur må skilles mellom gammel og ny versjon).

2. Instituttet skal med intervall på 4-5 år sørge for at alle besvarelsene ved avsluttende
eksamen i et emne vurderes med en ekstern bedømmersensor. I den forbindelse sørger
instituttledelsen for at tilsynssensor i tilstrekkelig grad deltar i vurderingene av
prestasjonene slik at han/hun får et realistisk bilde av samspillet mellom læringsmål og
faglig resultat i de ulike emnene.

3. Der fagansvarlig sensor alene står for sensur av prestasjonene i et emne skal et mindre
utvalg (5-10%) av besvarelsene i emnet forelegges en bedømmersensor til vurdering.
Kriteriene for utvelgelse av besvarelser kan enten være et tilfeldig utvalg besvarelser eller
besvarelser som representerer de beste, gjennomsnittet og de svakeste.

IV. Vurderingsoppgaver og sensurveiledning

Faglærer utarbeider forslag til oppgaver som skal vurderes og sensurveiledning.
Sensurveiledningen vil typisk innholde kriterier for vurdering av besvarelsene, f.eks
løsningsforslag eventuelt forslag til poengfastsettelse og poengfordeling. Vurderingsoppgaver
og sensurveiledning skal drøftes med en bedømmersensor, slik at minst to personer er
involvert i prosessen. Denne prosessen skal dokumenteres ved at de involverte skal signere på
vurderingsoppgaven eller på annen måte gjøre det synlig at prosessen er gjennomført. Det
signerte dokumentet skal arkiveres ved instituttet.

V. Rapport og kvalitetssikring

Etter avsluttet semester skal karakterrapport tas ut i hvert enkelt emne. Rapportene danner
underlag for kvalitetssikring og drøftinger av undervisningsvirksomheten ved instituttet.
Instituttet sender karakterstatistikk med kommentarer via fakultetet eller overfakultært organ
der slike er oppnevnt, til NTNUs karakterpanel for vedkommende fagområde.

Tilsynssensor gir årlig en rapport om sitt arbeid og kvalitetsvurderinger til fagansvarlig
institutt. Tilsynssensor står fritt når det gjelder å kommentere ulike forhold som kan ha
vesentlig innflytelse på undervisningsopplegg, læringsutbytte, faglig nivå,
vurderingsordninger o.l. innenfor de studieaktivitetene hun/han er bedt om å føre tilsyn med.
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Tilsynssensors rapporter skal følges opp av ledelsen ved fagansvarlig institutt og vurderes i lys
av kvalitetsrutinene ved instituttet. Ledelsen skal involvere instituttets faglærere på en positiv
måte, slik at de kan drøfte informasjonen og evaluere eget arbeid i lys av andres resultater, og
eventuelt revurdere egne tiltak. Ledelsen må ut fra tilsynssensorenes rapporter, vurdere tiltak
til forbedring i alle aspekter av et emne. Dersom dette fører til endringer i
vurderingsordningene, må de nye vurderingsordningene i emnet godkjennes av tilsynssensor.

VI Sensur i forbindelse med klage

Ved ny sensur etter klage skal det benyttes minst to nye bedømmersensorer, hvorav minst en
skal være ekstern bedømmersensor. De nye sensorene skal ikke ha informasjon om karakter,
begrunnelse eller studentens begrunnelse for klagen, jf. Studieforskriftens § 42 pkt. 2.
De nye sensorene skal sammen med besvarelsen og oppgaveteksten alltid få tilsendt den
sensurveiledning som er utarbeidet for emnet. Sensurveiledningen kan inneholde løsnings-
forslag, bedømmingskriterier og vektleggingen mellom de enkelte delene, men den må også
ajourføres med forhold som kan ha oppstått under selve sensureringen, hvor man f. eks. vil
kunne måtte se bort fra en deloppgave som inneholder feil, eller hvor man må justere
karakternivået for hele studentkullet av ulike grunner (for lette eller krevende oppgaver etc.).
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Bakgrunn for retningslinjene:

Fra Lov om universiteter og høgskoler av 1. 5. 2005:
§ 3-9: ”Styret skal sørge for at studentenes kunnskaper og ferdigheter blir prøvet og vurdert på en
upartisk og faglig betryggende måte. Vurderingen skal også sikre det faglige nivå ved vedkommende
studium. Det skal være ekstern evaluering av vurderingen eller vurderingsordningen.”

Fra Studieforskriftens bestemmelser:
§ 37.3: ”Fakultetet selv fastsetter retningslinjer enten generelt eller for det enkelte studieprogram for
hvordan ekstern deltakelse i vurderingen skal gjennomføres, enten ved ekstern deltakelse i den
enkelte vurdering eller ved ekstern evaluering av vurderingsordningene”.

Fakultetet er således delegert myndighet fra Styret ved NTNU til å administrere all sensur. Det er
imidlertid hensiktsmessig at NTNU har felles retningslinjer for hvordan dette utføres i praksis.
For NTNUs vedkommende består ”ordningen” i både kvalitetsrutinene knyttet til gjennomføringen av
et emne, vurderingsordningene som blir benyttet og selve vurderingen. Kvalitetsrutinene vil i
hovedsak være felles for NTNU, og de godkjennes av NTNUs styre. Det er instituttstyrer som påser
at kvalitetsrutinene blir fulgt i alle emner tilhørende instituttet. Tilsynssensors oppgaver vil da være å
vurdere det faglige nivå og godkjenne vurderingsordningene som blir brukt i emnet og eventuelt
(unntaksvis) delta i selve vurderingen.

Definisjoner:

Et studieprogram har en studieprogramledelse underlagt fakultetets studieutvalg.

Loven sier følgende om sensorer:
- Fra § 3-9 (2): …Det skal være minst to sensorer, hvorav minst en ekstern, ved
bedømmelse av kandidatenes selvstendige arbeid i høyere grad (Masteroppgaven.
Egne bestemmelser for PhD-avhandlingen).
- § 3-9 (5): Ved ny sensurering…(etter klage)...benyttes minst to nye sensorer, hvorav
minst en ekstern.
- Fra § 5-3 (6): Karakterfastsetting ved ny sensurering kan ikke påklages.

Ut fra dette er det behov for en ytterligere presisering av hva en sensor er. Begrepet
sensor deles derfor inn i kategoriene
- Fagansvarlig sensor
- Bedømmersensor
- Tilsynssensor.

Vurdering er all bedømmelse av en students prestasjoner og aktiviteter som teller med i den
endelige bokstavkarakteren eller som fører til karakteren bestått/ikke-bestått i et emne. Slike
vurderinger skal utføres etter retningslinjene for sensorordningen ved NTNU.

Godkjenning er bedømmelse av studentens aktiviteter i et emne som er obligatoriske, og som
ikke teller med i sluttkarakteren i et emne. Slike godkjenninger skal utføres av faglærer eller
den som faglærer bemyndiger.
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Om vurdering:

Fra Lov om universiteter og høgskoler om vurdering:
§ 3-9 (6): Vurderingsuttrykket ved eksamen, prøve, bedømmelse av oppgave eller annen vurdering
skal være bestått/ikke bestått eller en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke
bestått.

Anbefalte vurderingsformer for avsluttende vurdering i et emne kan være basert på:
- Skriftlig avsluttende eksamen
- Muntlig avsluttende eksamen
- Arbeider, herav inngår:

o Prosjektarbeid
o Laboratoriearbeid
o Feltarbeid
o Rapporter
o Hjemmeoppgaver
o Obligatoriske øvinger

- Semesterprøver
- Mappe.

I noen typer emner kan det også være aktuelt å basere vurderingen på:
- Seminaraktiviteter
- Modellbygging
- Kunstnerisk fremføring
- Presentasjoner
- Undervisning.

Det er viktig at tellende arbeider er utført i kontrollerte former hvor bl.a. studentens identitet kan
dokumenteres.

Obligatoriske aktiviteter for adgang til avsluttende eksamen:

Krav om obligatoriske aktiviteter som stilles for at studenten skal kunne gå opp til avsluttende
eksamen, må være av en slik art at de helst kan utføres over et visst tidsrom. Dette er av hensyn til
studentens prioriteringer og gyldig forfall. Anbefaling om slike obligatoriske krav er:

- Obligatoriske regneøvinger som må være godkjent
- Obligatoriske øvingsarbeider som må være godkjent

o Laboratoriearbeid
o Prosjektarbeider
o Større øvingsarbeid
o Feltøvinger
o Metodekurs
o Kurs i ferdigheter.

Et arbeid kan være både obligatorisk og samtidig bli gjenstand for vurdering, men da må dette
presiseres i emnebeskrivelsen.
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Man kan skille mellom flere prinsipper ved vurdering, og de viktigste er:

- Den endelige vurderingen er basert bare på avsluttende eksamen.
- Den endelige vurderingen er basert på avsluttende eksamen og arbeider vurdert underveis.
- Den endelige vurderingen er basert på avsluttende eksamen, arbeider og semesterprøver
vurdert underveis.
- Den endelige vurderingen er basert på arbeider vurdert underveis.
- Den endelige vurderingen er basert på arbeider og semesterprøver vurdert underveis.
- Den endelige vurderingen er basert på en mappe (portefolio) av arbeider og semesterprøver
hvor avsluttende eksamen kan inngå. Vurderingen utføres når mappen skal avsluttes ved
semesterslutt. Herav følger at det ikke skal settes bokstavkarakter før ved sluttkarakteren.



Møtedato: 20.09.2012 Saksbehandler: Lars Kristian Holgersen
_______________________________________________________________________

STi-sak 37/12 Resolusjon om samlokalisering

_______________________________________________________________________

Vedlegg
AU-sak 42/06 (STi-sak 21/06) NTNU 2020 – eventuell samlokalisering

Forkortelser
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet
_______________________________________________________________________

Bakgrunn for saken1
Politiske krefter har igjen gjort samlokaliseringsdebatten på NTNU aktuell. Det er viktig at2
Studenttinget NTNU er en aktiv deltaker og premissleverandør i debatten om3
samlokalisering.4

5
Saksbehandlers vurdering6
Selv om Studenttinget har vedtatt politikk på området mener saksbehandler at det er7
viktig at dagens studenter får mulighetene til å si hva de mener, og være med å legge8
premissene for hvordan en mulig samlokalisering skal realiseres.9

10
Saksbehandler har valgt å fremme en resolusjon til fordel for en sak da saken fremdeles11
er på et tidlig stadium. Det viktigste for Studenttinget er å ha en prinsipiell mening om12
samlokalisering og si hva slags premisser som må ligge til grunn for at vi stiller oss13
positive.14

15
16

Arbeidsutvalgets innstilling17
18

«Studentene positive til samlokalisering19
Det har aldri kommet en optimal eller langsiktig løsning til det beste for alle studenter og20
ansatte på NTNU. Det er særdeles utfordrende å arbeide med universitetets spesielle21
oppgave og ansvar som tverrfaglig universitet når vi er delt opp i flere leire, geografisk og22
politisk. En tocampusløsning som vi har nå er et kompromiss kjempet frem av krefter som23
tidligere har vært negative til NTNU som en felles plattform for forskning og utdanning.24
Tiden er nå moden for å ny se på samlokalisering av studenter, lærekrefter og25
forskningen på universitetet.26

27
28
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En samlokalisering av NTNU vil være drivende for å skape en enhetsfølelse blant29
studentene. I dag er det vanskelig for studenter å ta emner på tvers av campus;30
utenomfaglige studentorganisasjoner er i dag nær sagt de eneste felles møteplassene vi31
har. Det er et ubenyttet potensial i dette, og vi går glipp av verdifull kompetanse og32
kunnskap. En samling av universitetets studenter gir oss felles tilhørighet, en33
enhetsfølelse som vil drive utdanningen framover. Campus Gløshaugen gir nærhet til34
bykjernen, samtidig som det er et eksklusivt universitetsområde hvor frihet råder –35
studentboliger og velferdsfunksjoner kan legges i nærheten av campus, og NTNU som en36
enhet kan realiseres.37

38
Det bærende premisset er at en samlokalisering ikke skal gå ut over NTNUs ordinære39
aktiviteter. Utdanning, forskning og andre viktige samfunnsoppdrag skal fortsette med full40
hastighet også under en flytting. Prosessen bør være gradvis, slik at midlertidige bygg,41
paviljonger og eksterne innleide lokaler først skal fases ut. Studentene ønsker at det skal42
være enklere for eksterne parter å støtte prosjekter og bygg på campus, og NTNU bør43
aktiv søke samarbeidspartnere i norsk forsknings-, nærings- og utdanningsliv for å finne44
krefter som kan bidra positivt.45

46
Det vil være en god mulighet til å oppgradere eksisterende arealer, som sammen med47
nybygg kan øke kvaliteten på læringsmiljøet på NTNU. Et springende punkt for48
studentene er at resultatet skal gi økt kvalitet i læringsmiljø. Dette betyr mer plass per49
student, ikke mindre. Bedre tilpasset læringssituasjon, ikke dårligere. Arealer avholdt til50
studenter skal bevares, og studentorganisasjoner skal prioriteres, slik at en samling av51
campus ikke vil gå ut over frivilligheten. Studentvekst framover er et faktum, og52
universitetet må bruke muligheten samlokalisering gir til å lage en campus med mulighet53
for vekst.54

55
En ny samlet campus skal ha naturlige møteplasser for studenter, som inspirerer til læring56
og sosial aktivitet. Studentene ønsker å foreslå at det skal bygges et studentsenter, med57
bokhandel, studentorganisasjoner og sosiale møteplasser. Vi ønsker også å realisere58
fengseltomta sammen med Samfundet, slik at dette området kan brukes som en integrert59
del i studentbyen.60

61
Dersom samlokalisering ikke skjer med én gang, skal NTNU kun prioritere ytterst62
nødvendige investeringer på Dragvoll, slik at investeringer der ikke ødelegger for et63
langsiktig mål om samling av hele campus.64

65
Studentene oppfordrer at hele NTNUs bredde, fra toppledelse til fagmiljøene, skal66
arbeide for en samlokalisering. Det er realiserbart, men en faktisk gjennomføring67
avhenger av at vi står sammen og sier hva som er det beste for oss på NTNU.”68

69
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Møtedato: 30.03.2006 Saksbehandler: Harris Utne

AU-sak 42/06 NTNU 2020 – eventuell samlokalisering

Vedlegg
Høringsbrevet fra NTNU
Hovedrapport NTNU 2020/HiST 2020 Eventuell samlokalisering (www.ntnu..no/2020)
Strategi for NTNU mot 2010 (kreativ, konstruktiv, kritisk)
Hestnes II (http://www.ntnu.no/2020/pdf/HestnesutvalgetII.pdf)

Hensikt med saken
Svare på høring angående fremtidig lokalisering av NTNU og gi tydelig signal til Styrets møte 10. mai 2006 om
hva studentene synes vil være det beste alternativet.
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Bakgrunn for saken

Årsaken til at det i disse dager foreligger utredninger av hvordan universitetet vårt kan utvikle seg fysisk i
fremtiden, kan spores tilbake til det første samarbeidet mellom de læringsinstitusjonene som i dag utgjør NTNU.
Da Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ble opprettet i 1996 var det en videreføring av samarbeidet
Universitetet i Trondheim (UNIT) som ble inngått i 1968. Det nye universitetet besto av fagmiljøene fra Norges
Tekniske Høyskole (NTH), Den allmennvitenskapelige høyskolen (AVH), Kunstakademiet, Vitenskapsmuseet,
Musikkonservatoriet og Det medisinske fakultet (DMF). Visjonen til den nye læringsinstitusjonen ble formulert
som: ”Gjennom ledende fagmiljøer skal NTNU sikre og fornye nasjonens teknologiske kompetanse. Med sterke
disipliner og mangfold skal NTNU skape forståelse av samspillet mellom kultur, samfunn, natur og teknologi.”

I 2002 var universitetets lokalisering oppe til debatt da man vurderte å plassere sykehuset på Dragvoll, og HF- og
SVT-miljøene på Øya. Man valgte imidlertid å plassere sykehuset, inklusivt det medisinske fakultet, på Øya da
dette ikke ville fjerne muligheten for at hele NTNU kunne samlokaliseres i området Gløshaugen – Øya.

Etter dette har saken gått gjennom en prosess med bakgrunn i en rekke Styrevedtak:

1. april 2003 vedtok Styret ved NTNU at NTNUs langsiktige mål er å flytte de aktivitetene som i dag er på
Dragvoll til Gløshaugen-området, med den forutsetning at Dragvollanlegget kan avhendes. I mars 2004 ba
studentrepresentantene i NTNU-styret om å klargjøre samlokaliseringsplanene. Bakgrunnen for dette er at man
også har et vedtak som sier at man ønsker nytt bibliotek på Dragvoll som første statsbudsjettprioritet. Å gå inn
for nytt bibliotek på Dragvoll på samme tid som man ønsker å flytte derfra krevde en avklaring. Studenttinget
vedtok 22. april 2004 at STi stilte seg positive til en samlokalisering under forutsetning av at prosessen ikke går
utover det kortsiktige og mellomlangsiktige læringsmiljøet for studentene på Dragvoll.

8. juni 2004 ba Styret universitetsdirektøren intensivere utredningsarbeidet med å flytte aktivitetene fra Dragvoll
til Gløshaugen.

7. desember 2004 fikk Styret forelagt Hestnesutvalgets analyse av styrker, svakheter, muligheter og trusler for
NTNU. Høringsinnspillet fra STi ble vedtatt 27. januar 2005 med hovedkonklusjonen: ”Studenttinget ønsker en
samlokalisering, hvor Dragvollmiljøene flyttes til Gløshaugenområdet.”

8. februar 2005 vedtok Styret videre utredninger med frem mot mars 2006.

3. mars 2006 ble hovedrapporten fra prosjektgruppa for utredningen lagt frem. Med bakgrunn i denne
utredningen ønsker NTNUs ledelse innspill til innstillingen som skal foreligge NTNUs Styre som skal
realitetsbehandle samlokaliseringssaken 10. mai 2006.

Det er denne høringsuttalelsen STi skal vedta på møte 30. mars 2006. Følgende fire punkter er fremhevet
høringsinvitasjonen:

- I hvor stor grad tilfredsstiller utredningen de krav som Styret la til grunn i sitt vedtak av februar 2005?
- En vurdering av de ulike scenariene presentert i utredningen opp mot visjon, mål og strategier NTNU

har samt visjonen om ”Internasjonalt fremragende 2020” og Hestnesrapport II.
- En betraktning rundt økonomien for de ulike alternativene.
- Ut ifra en samlet vurdering gi innspill på om NTNU bør samlokalisere sin virksomhet på/ved

Gløshaugen eller en videreutvikling av dagens tocampusmodell.
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Saksbehandlers vurdering

Innledning

Saksbehandler har hatt som utgangspunkt at Studenttinget i sitt svar til administrasjonen hovedsakelig skal ha et
studentperspektiv på samlokaliseringsprosjektet og begrense høringssvaret til temaer som direkte vil påvirke
studiehverdag ved NTNU i 2020. Dette siden det er studentenes ønsker og krav man har forutsetninger til å mene
noe om. Samtidig sikrer det at høringssvaret blir et konstruktivt bidrag til Styrets endelige beslutning. Den videre
vurderingen tar utgangspunkt i de punktene som er nevnt i høringsinvitasjonen men det er lagt størst vekt på
hvordan de ulike alternativene er koblet mot NTNUs visjon, mål og strategier i et studentperspektiv.

Saksbehandler tolker utredningen slik at alle alternativene for campusløsninger er mulige. Den videre
vurderingen sentres derfor rundt hvorvidt noen av alternativene er mer hensiktsmessige enn andre.

Punkt 1: Utredningens svar på Styrets krav

3. mars ble hovedrapporten fra prosjektgruppa lagt frem sammen med delrapporter for de forskjellige delene av
utredningen. Ut ifra tilgjengelig dokumentasjon og oppklaringer fra prosjektgruppa i etterkant finner
saksbehandler at utredningen i stor grad tilfredsstiller kravene Styret satt i februar 2005. Hovedrapporten og
delrapportene klarer å besvare og avklare mange av de spørsmålene som ble stilt i forbindelse med prosjektet.

Trondheim kommunes rolle i prosjektet er av særlig interesse. Det fremgår av utredningen at bystyret har vedtatt
at Trondheim kommune skal være pådriver og tilrettelegger for at samlokaliseringsplanene skal kunne bli en
realitet. Fra formannskapet nevnes det også at det bør utarbeides en strategi på lang sikt for omlokalisering av
aktivitetene på Dragvoll til mer sentrale deler av byen. Saksbehandler anser Trondheim kommunes rolle i
prosjektet som tilstrekkelig klarlagt. Kommunens videre rolle må komme etter Styrets vedtak om valg av
campus.

Slik saksbehandler ser det er det først i forhold til avklaring av statens rolle det er knyttet størst usikkerhet til.
Flere spørsmål som Styret ville ha avklart er områder som det er vanskelig å kartlegge grundig nok og er i mange
tilfeller begrenset av politiske forhold det ikke er mulig å forutse frem i tid med absolutt sikkerhet.

Saksbehandler registrer også at utredningen har identifisert private partnere som er aktuelle for videre prosess
slik det ble lagt ned krav om fra Styret.

Det er gjort grundige beregninger på de økonomiske forholdene i utredningen. Det er utenfor saksbehandlers
kompetanse å verifisere disse beregningene. Saksbehandler konstaterer midlertidig at verifikasjon fra en
tredjepart ikke foreligger på nåværende tidspunkt slik det ble lagt ned krav om fra Styret.

Punkt 2: Alternativene opp mot visjon, mål og strategier

I dette punktet tar saksbehandler utgangspunkt i NTNUs visjon, utfordringer, hovedmål og strategi (kreativ,
konstruktiv, kritisk). Det er også bedt om at en tar med i betraktningen visjonen om ”Internasjonalt fremragende
2020” og innstillingen fra Hestenes II. Den videre vurderingen (og innstillingen) er delt inn i de hovedområdene
som ofte dukker opp i diskusjoner omkring campusløsning i et studentperspektiv:
- Visjon og mål om samspill mellom ulike fagdisipliner
- Læringsmiljø, velferdstilbud og Trondheim som studieby
- Fokus på kjernevirksomhetene
Som et siste punkt gjør saksbehandler en vurdering i forhold til momenter som ofte dukker opp i favør av en to-
campusløsning. I den videre vurderingen behandles stort sett de tre alternativene for samlokalisering samlet
ettersom de strategiske hensynene stort sett er sammenfallende.

Visjon og mål om samspill mellom ulike fagdisipliner

Visjonen til NTNU er som følger:
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”Gjennom ledende fagmiljøer skal NTNU sikre og fornye nasjonens teknologiske kompetanse. Med sterke
disipliner og faglig mangfold skal NTNU skape forståelse av samspillet mellom kultur, samfunn, natur og
teknologi.”

Også blant utfordringer og hovedmål for NTNU pekes det på flere momenter om faglig mangfold og samspill
mellom ulike fagdisipliner: Et hovedmål er at ”NTNU skal være et foregangsuniversitet når det gjelder samspill
og samarbeid på tvers av disiplingrenser.” En av utfordringene en kan trekke frem i denne sammenhengen er
”kobling av kunnskap fra forskjellige disipliner vil bli stadig viktigere for å skape nye produkter og tjenester".

Saksbehandler mener dette er utfordringer og mål som er av særdeles stor betydning for et vedtak om hvilken
campusløsning som er mest hensiktsmessig. Det er imidlertid ikke slik at noen av campusløsningene automatisk
vil medføre at disse målene nås. Men saksbehandler mener at valg av en en-campusløsning vil gi bedre
muligheter til å oppnå disse målene enn en videreutvikling av en to-campusløsning. Geografisk nærhet mellom
ulike fagmiljøer vil gjøre det lettere for studenter å ta fag på tvers av fagdisipliner. Det vil gi større muligheter til
å utvikle mer allsidige ferdigheter. Valg av to-campusløsning vil medføre at studenter som vil ta fag på en annen
campus ikke har muligheter til følge undervisning ved fysisk oppmøte eller at enkelte fagmiljøer bygges opp
eller har undervisning på flere campuser. Også i Hestnesutvalgenes rapporter er det pekt på at det finnes et
uutnyttet potensial for tverrfaglig samarbeid.

Et annet punkt som Hestnes II tar opp er at samlokalisering vil kunne bidra til å bygge en felles identitet som
NTNU i dag mangler. Ser en på bakgrunnen for denne saken finner saksbehandler det utvilsomt at valg av en en-
campusløsning vil kunne bidra til å bygge ned en del av de kunstige skillene mellom Dragvoll og Gløshaugen og
bidra til å bygge en felles identitet for NTNU. Saksbehandler mener at en samlokalisering vil kunne bidra til å
skape respekt, vilje til samarbeid og utveksling av fagkunnskap hos studenter

Rapporten fra Hestnes II omtaler også de fysiske forholdene for faglig samarbeid: ”NTNU må tilrettelegge sin
infrastruktur slik at administrative, organisatoriske og geografiske faktorer ikke legger hinder for samarbeid på
tvers hvor det er faglig hensiktmessig.” Dette er faktorer som er viktige med tanke på fremtidig campusløsning.
En samlet campus vil øke sjansene for å imøtekomme disse administrative og geografiske momentene.

I forbindelse med tverrfaglighet er det viktig å trekke frem at hovedmål som går på stillingen til de ulike
disiplinene: ”Den tverrfaglige virksomheten må ta utgangspunkt i sterke, selvstendige disipliner, og ikke svekke
den grunnleggende fagutviklingen.” Dette er et viktig moment som må fremheves og at eventuell
samlokalisering og tverrfaglighet ikke skal gå utover utviklingen til de selvstendige fagdisiplinene. Det er kun
ved sterke individuelle disipliner at en vil ha muligheter for gevinster på tvers av tradisjonelle fagretninger.

Ved valg av en en-campusløsning gjenstår det fremdeles å bestemme hvor de ulike fagmiljøene bør plasseres.
Dette blir en diskusjon i hvilken grad en ønsker cluster av ulike fagdisipliner og på hvilken måte. Dette er også et
punkt hvor en må bestemme seg for hvor de ulike fagmiljøene på HiST skal være. Saksbehandler mener at det på
dette tidspunktet ikke er nødvendig å gå inn i detaljer på campusutformingen. Saksbehandler mener imidlertid
ideen om et læringssenter som et knutepunkt midt i en samlokalisert campus er et positivt virkemiddel for å
binde sammen de ulike delene av en eventuell fremtidig campus.

Læringsmiljø, velferdstilbud og Trondheim som studieby

Blant NTNUs utfordringer og hovedmål finner vi også punkter som går på læringsmiljø. Det nevnes at NTNU
skal "skape et lærings- og arbeidsmiljø som gjør det attraktivt å være ved institusjonen" og at "universitetets
samlede tilbud må tilpasse seg skiftende behov og tilgjengelige ressurser". I utredningsrapporten blir det lagt stor
vekt på at en en-campusløsning vil gi bedre muligheter til å utnytte NTNUs arealer og at nye lokaler kan
skreddersys til ønskede behov.

I en en-campusløsning blir det også lagt til grunn at arealet per student vil øke og at nyere lokaler vil være bedre
utrystet til å møte fremtidens undervisningsbehov. Med bakgrunn i dette mener saksbehandler at en en-
campusløsning er det beste alternativet for å skape et attraktivt lærings- og arbeidsmiljø med muligheter for
tilpassinger i fremtiden.

I rapporten behandles to scenarier av en videreutvikling av en to-campusløsning. 1A innebærer en
videreutvikling av NTNU i henhold til gjeldende planer mens 1B innebærer en bydelsutvikling på Dragvoll. I
tillegg til de planlagte læringssentrene vil det i 1B bygges ut for å gi tilstrekkelige arealer for HF- og SVT-
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fakultetene. Saksbehandler vil fremheve at dersom det velges en videreutvikling av en to-campusløsning er det
vesentlig at det velges en løsning hvor dagens manglende arealbehov blir dekket. Samtidig er det viktig at de
eksisterende byggene på Dragvoll utbedres for å imøtekomme fremtidens læringsbehov.

Studentsamskipnaden i Trondheim, SiT, er en av prosjekteierne av utredningen av campusløsninger. Fra SiT blir
det sagt at valg av en en-campusløsning vil bety betydelige økonomiske innsparelser på det tilbudet SiT har
ovenfor studenter. I rapporten fremheves det at for SiT vil en kompakt, samlet campus gi store muligheter for å
effektivisere arealbehovet og følgelig at ressurser kan brukes til å heve kvaliteten og utvide velferdstilbudet.
Saksbehandler mener dette er momenter som er viktige å ta med seg for vurdering av campusløsning.

Trondheim kommune har uttalt at de ønsker en fortetting i området Elgsetergate. Mye tyder på at det kommer
utbygginger her uansett. Noe bindende politisk vedtak har ikke Trondheim Kommune tatt men fra
formannskapet er det sagt at det bør utarbeides en strategi på lang sikt for omlokalisering av aktivitetene på
Dragvoll til mer sentrale deler av byen. Det er også et moment at mye av studentaktivitetene, særlig
Studentersamfundet, befinner seg i dette området.

Det må også tas med i vurderingen at HiST ønsker å samle sine virksomheter i Elgseterområdet og opp mot
NTNU. Dette er av særlig interesse for hvordan området Elgseter-Gløshaugen og Trondheim som by vil fremstå
som studentby.

Fokus på kjernevirksomhetene

Uansett valg av campusløsning er det viktig at fokus på kjernevirksomhetene til NTNU opprettholdes. Det er av
avgjørende betydning for å videreutvikle kvaliteten på utdanning og forskning og for å nå visjonen om
”Internasjonalt fremragende 2020”.

Blant strategiene til NTNU står det blant annet at: "Betrakte alle fag ved NTNU som likeverdige og selvstendige,
og la de utvikle seg ut fra sin tradisjon og egenart". Utvalget i Hestnes II peker også på at NTNU bør satse en
større andel av ressursene på de områdene hvor NTNU har særlige forutsetninger for å være ledende. At
utvikling og spissing av kompetanseområder er viktig blir ofte trukket frem som et moment i diskusjonen om
campusløsning. Dette går på NTNUs strategiske valg og er meget sentralt videre uansett valg av fysisk utforming
av campusene.

Det er verdt å merke seg at Hestnesutvalget II prinsipielt mener at en en-campusløsning er det beste for NTNU. I
tillegg til at en slik løsning vil være en positiv faktor for utviklingen av mer tverrfaglig samarbeid pekes det på
behovet for å bygge opp en felles identitet for NTNU. Mindretallet i utvalget frykter midlertidig at fokus dreies
bort fra kjernevirksomhetene i en lengre periode. Studenttinget har også tidligere stilt seg bak flertallet i
Hestnesutvalget som er positive til en samlokalisering dersom den er økonomisk realiserbar.

Saksbehandler ser faren med at fokus kan dreies bort fra kjernevirksomheten i en periode. Det er viktig at en
videre prosess etter en eventuell avgjørelse om samlokalisering skal være godt planlagt og at en kontinuerlig skal
ha høyt fokus på utvikling av utdanningstilbudet og forskning. Saksbehandler mener at hensynet til en langsiktig,
strategisk vurdering av utviklingen til NTNU bør veie tungt når avgjørelsen om fremtidig lokalisering skal
avgjøres.

To-campusløsning

Det er viktig å forholde seg kritisk til de ulike løsningene, særlig ettersom noen av dem betyr omfattende
endringer. Mye av bakgrunnen for en positiv holdning til en en-campusløsning går på at det er bedre for
Trondheim som studieby at fagtilbudene som nå er på Dragvoll tilbys nærmere sentrum. Det blir også ofte
fremhevet at lokalene som er på Dragvoll i dag ikke tjener optimalt til behovet om undervisning og forskning.
Det blir på mange måter en subjektiv vurdering i hvilke omgivelser en ønsker å lokalisere en campus og i hvor
stor grad dagens tilbud på Dragvoll er bra eller ikke. Selve usikkerheten rundt prosjektet og utredningen som er
foretatt blir også tatt frem i ulike fora. Ettersom saksbehandlers innstilling går i favør av en en-campusløsning er
ikke disse momentene fremhevet i innstillingen. Saksbehandler foreslår også å forholde seg til de fakta som
foreligger på dette tidspunktet i utredningen og tar ikke andre forbehold om de praktiske eller økonomiske
forholdene annet enn det som blir nevnt i de andre punktene fra høringen. Problemstillinger rundt trafikk og
parkering anser også saksbehandler som mindre viktige fra et studentperspektiv.
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Punkt 3: De økonomiske aspektene i utredningen

Punkt 3 som omhandler økonomien til samlokaliseringsprosjektet er et område der Studenttinget ikke har
kompetanse og anledning til å etterprøve de utregningene som ligger til grunn. Man er i stor grad knyttet opp
mot tall i hovedrapporten og man har lite motstridende tallmateriale man kan basere seg på.

Når det gjelder studenter er SiTs posisjon i forhold til valg av campusløsning av betydning. Ved en
samlokalisering uttaler SiT at de kan få en effektivisering av fristasjonsarealene. Det betyr en gevinst som kan
brukes til å øke kvaliteten på tilbudene fra SiT når det kommer til for eksempel til bokhandlere, kafeer og
studentvelferd.

Det går frem av utredningen at risikoen for NTNUs del skal overføres på en privat aktør ved videre prosess med
utbygginger av boliger på Dragvoll. Dette er et viktig prinsipp som går på at NTNU ikke må ta på seg særlig
økonomisk risiko uansett videre valg. Det er av stor interesse at verifikasjon fra en tredjepart blir lagt frem,
særlig med tanke på at alternativene med en en-campusløsning vil være et meget stort finansielt prosjekt. Et
statlig prosjekt av denne størrelsen vil uansett gå igjennom en grundig sjekk hos Finansdepartementet før endelig
avgjørelse tas.

Ved valg av en to-campusløsning mener saksbehandler det er vesentlig at innsatsen på kollektivtrafikk økes
betraktelig. Et tilbud om gratis buss mellom de to hovedcampusene har en estimert kostnad på ca 5,2 mill pr år.

Med utgangspunkt i disse betraktningene mener saksbehandler at det er forsvarlig å gå for en en-campusløsning
lokalisert rundt Gløshaugen-området på dette tidspunktet. Det legges til at uansett videre prosess er det vesentlig
at økonomien ivaretas på en slik måte at det ikke går utover kjernevirksomhetene utdanning og forskning.

Punkt 4: Samlet vurdering

Saksbehandler mener at valg av en en-campusløsning er mest hensiktsmessig for studentene ved NTNU.
Utredningen som er lagt frem viser at denne løsningen er mulig både praktisk og økonomisk. Saksbehandler
mener at det bør legges avgjørende vekt på de strategiske momentene som knyttes til visjon, mål og strategier.
Det er midlertidig viktig at den videre prosessen ikke tar fokus bort fra kjernevirksomhetene utdanning og
forskning. Hvor stor sannsynligheten er for at økonomiske eller politiske forhold endrer seg i fremtiden er
vanskelig å forutse men avgjørelsen nå må tas på grunnlag av de fakta som foreligger på dette tidspunktet.

Saksbehandler konstaterer også at preferanser for lokalisering av en campus, for eksempel om en ønsker å være
sentrumsnært eller ikke, kan variere fra person til person. Ut ifra tallmateriale på hvor studenter bor i dag kan en
trekke at de fleste studenter foretrekker en sentrumsnær beliggenhet.

Det er et viktig moment at en større utbygging vil måtte skje uansett for å imøtegå de behov NTNU har.
Saksbehandler mener det er større sannsynlighet for å imøtegå disse behovene for NTNU ved valg av en en-
campusløsning. Muligheten en har nå er en unik mulighet til å la campusutformingen hjelpe NTNU til å nå de
målene NTNU har satt seg. Det er derfor saksbehandlers innstilling at Studenttinget får for en en-campusløsning.
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Endelig vedtak

”Innledning

Dette er Studenttingets svar på invitasjonen til innspill i forbindelse med NTNU2020 – eventuell
samlokalisering, datert 3. mars 2006. I dette svaret tar Studenttinget utgangspunkt i hvordan valg av
campusløsning vil påvirke studiehverdagen på lang sikt og hvilke følger valget har for NTNU og Trondheim i et
studentperspektiv. Studenttinget har ikke forutsetninger for å gå inn på detaljplan når det gjelder de økonomiske
beregningene og legger størst vekt på hvordan de ulike campusalternativene kan kobles opp mot NTNUs visjon,
mål og strategier. Studenttingets meninger går frem av punktmerkingene.

Punkt 1: Utredningens svar på Styrets krav

Studenttinget NTNU mener at utredningen til en viss grad tilfredsstiller de krav som Styret la til grunn i sitt
vedtak. Statens rolle er klarlagt så langt det lar seg gjøre, og de private partene er identifisert. Det er imidlertid
uheldig at Trondheim kommunes bidrag ikke er spesifisert, og at en verifikasjon forelegger.

Punkt 2: Alternativene opp mot visjon, mål og strategier

De tre scenariene med en en-campusløsning behandles her stort sett samlet ettersom de strategiske
betraktningene ikke skiller seg i vesentlig grad på dette tidspunktet. Følgende momentene tas opp:
- Visjon og mål om samspill mellom ulike fagdisipliner
- Læringsmiljø, velferdstilbud og Trondheim som studieby
- Fokus på kjernevirksomhetene

Visjon og mål om samspill mellom ulike fagdisipliner

I visjonen til NTNU står det at "NTNU skal skape forståelse av samspillet mellom kultur, samfunn, natur og
teknologi". Blant hovedmålene finner vi også at "NTNU skal være et foregangsuniversitet når det gjelder
samspill og samarbeid på tvers av disiplingrenser" og at "vi vil bygge ned faglige og administrative barrierer som
hindrer tverrfaglig samarbeid, og legge til rette for nye initiativer". En utfordring det pekes på er nettopp
"kobling av kunnskap fra forskjellige disipliner vil bli stadig viktigere for å skape nye produkter og tjenester". I
Hestnesutvalgenes rapporter er det også pekt på at det finnes et uutnyttet potensial for tverrfaglig samarbeid.

- Studenttinget mener at valg av en en-campusløsning vil være det riktige alternativet for å imøtegå disse målene.
En samlokalisering vil ikke automatisk medføre at dette oppnås, men vil være et nødvendig steg i en
strategiprosess. Studenttinget mener geografisk nærhet mellom ulike fagmiljøer vil gjøre det lettere for studenter
å ta fag på tvers av fagdisipliner og dermed kunne utvikle mer allsidige ferdigheter, samt få et mer helhetlig bilde
av samfunnets utfordringer. En samlokalisering vil kunne bidra til å skape større respekt, vilje til samarbeid og
utveksling av fagkunnskap hos studenter gjennom møte med andre fagmiljøer. Samlokalisering vil også bidra til
å bygge en felles identitet for studenter ved NTNU mer enn dagens løsning med flere store campuser gjør.
En en-campusløsning vil gi NTNU større muligheter til å dyrke frem særegenhet relatert til hovedprofilen i alle
fagmiljøer, og kan bidra til økt konkurransekraft ved at NTNUs tilbud skiller seg fra tilbud hos de andre norske
universitetene.

I rapporten fra Hestnes II blir også infrastruktur og administrative forhold omtalt i forbindelse med
campusløsning.

- Studenttinget mener at valg av en en-campusløsning vil være den beste løsningen for å imøtekomme de
administrative og organisatoriske faktorene for faglig samarbeid.

Læringsmiljø, velferdstilbud og Trondheim som studieby

Blant mål og utfordringer nevnes også at NTNU skal "skape et lærings- og arbeidsmiljø som gjør det attraktivt å
være ved institusjonen" og at "universitetets samlede tilbud må tilpasse seg skiftende behov og tilgjengelige
ressurser". I rapporten legges det til grunn at valg av en en-campusløsning vil gi bedre muligheter til å utnytte
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NTNUs arealer totalt sett. Nye bygg vil gi muligheter til å skreddersy arealer til dagens og fremtidens behov.
Studenttinget NTNU mener det er viktig at en eventuell encampusløsning har et tydelig fokus på å imøtegå
eventuelle negative konsekvenser for de fagmiljøene som i dag er lokalisert på Dragvoll. Dette innebærer blant
annet at en samlokalisering er reell, og at disse miljøene får en plassering og infrastruktur som skaper en reelt
integrert campus. Det er også viktig at prosessen ivaretar at dagens arealsituasjon på Dragvoll langt i fra er
tilfredsstillende, både med tanke på størrelse og innretning i forhold til moderne undervisningsmetoder.

- Studenttinget mener at en en-campusløsning er det beste alternativet for å skape et attraktivt lærings- og
arbeidsmiljø og større muligheter for tilpassing til skiftende behov.

I rapporten behandles to scenarier av en videreutvikling av en to-campusløsning. 1A innebærer en
videreutvikling av NTNU i henhold til gjeldende planer mens 1B innebærer en bydelsutvikling på Dragvoll. I
tillegg til de planlagte læringssentrene vil det i 1B bygges ut for å gi tilstrekkelige arealer for HF- og SVT-
fakultetene.

- Uavhengig av valg av en- eller tocampusløsning er det et absolutt krav at det velges en løsning hvor dagens
arealbehov er dekket.

I rapporten fremheves det også at for SiT vil en kompakt, samlet campus gi store muligheter for å effektivisere
arealbehovet og følgelig kan ressurser legges i å heve kvaliteten og utvide velferdstilbudet.

- Studenttinget mener at SiTs muligheter for å heve av kvaliteten på tilbudene og utvidelse av velferdstilbudet
ved en en-campusløsning vil være et veldig viktig bidrag for å tilrettelegge studiehverdagen bedre for studentene
og for å gjøre NTNU mer attraktiv for nye studenter.

- Studenttinget mener at en løsning med en samlet campus nær bykjernen vil bidra positivt til å gjøre Trondheim
enda mer attraktiv som studieby. Det er overveiende sannsynlig at denne løsningen vil fremme rekruttering og
øke kontakten mot byens øvrige befolkning, næringslivet og andre samfunnsinstitusjoner.

Fokus på kjernevirksomhetene

- Studenttinget NTNU mener det er viktig at alle fagområder som tilbys av NTNU holder høyt faglig nivå og at
satsning på enkelte fagområder ikke medfører at andre fagområder nedprioriteres. Strategisk prioritering av
studieporteføljen og faglige satsningsområder er avgjørende for at kvaliteten på kjernevirksomhetene, utdanning
og forskning, opprettholdes og utvikles og det vil være viktig at slike prosesser føres parallelt med en eventuell
samlokaliseringsprosess. For Studenttinget er det viktig at faglig kvalitet i alle fagområder vektlegges uansett
valg av campusløsning.

- Videre vil Studenttinget NTNU presisere at en samlokalisering vil gi større muligheter til strategisk
dimensjonering av studieporteføljen. Dette mener Studenttinget NTNU vil bidra til NTNUs evne til å møte
framtidige endringer

Studenttinget registrer at Hestnesutvalget prinsipielt mener at en en-campusløsning er det beste for NTNU. I
tillegg til at en slik løsning vil være en positiv faktor for utviklingen av mer tverrfaglig samarbeid pekes det på
behovet for å bygge opp en felles identitet for NTNU. Mindretallet i utvalget frykter midlertidig at fokus dreies
bort fra kjernevirksomhetene i en lengre periode. Studenttinget har også tidligere stilt seg bak flertallet i utvalget
som er overveiende positive til en samlokalisering hvis den er økonomisk realiserbar.

- Studenttinget ser faren med at fokus kan dreies bort fra kjernevirksomhetene i en periode og er opptatt av at en
videre prosess etter en eventuell avgjørelse om samlokalisering skal være godt planlagt og at en kontinuerlig skal
ha høyt fokus på utvikling av kjernevirksomhetene. Studenttinget mener imidlertid at det langsiktige, strategiske
hensynet for utviklingene av NTNU bør veie tungt for selve avgjørelsen om fremtidig lokalisering.
NTNU må ved en eventuell samlokalisering ha en plan og være bevisst på at prosjektet i minst mulig grad
påvirker andre prosesser for å nå målene i 2020.

Punkt 3: De økonomiske aspektene i utredningen
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Det er utenfor Studenttingets kompetanseområde å gjennomgå alle de økonomiske beregningene. Studenttinget
har ikke foretatt omfattende økonomiske analyser av de ulike scenariene, men har lagt til grunn de beregningene
som utredningen presenterer hvor alle alternativene som er skissert presenteres som økonomisk realiserbare.

- Studenttinget mener at uansett valg av alternativ må økonomien ivaretas slik at en ikke risikerer at
campusutviklingen går utover kjernevirksomhetene utdanning og forskning på lang sikt.

Punkt 4: Samlet vurdering

- Studenttinget mener at en samling av virksomheten på/ved Gløshaugen representerer den beste løsningen for å
skape best mulig studiekvalitet og læringsmiljø, samt å imøtegå NTNUs visjon og målsetninger.”
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Vedlegg
Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017
_______________________________________________________________________

Bakgrunn for saken1
Hvert år skal det utarbeides en informasjonsplan av Studenttingets nye ledelse for det2
kommende året. Denne informasjonsplanen tar utgangspunkt i Studenttingets3
informasjonsstrategi. Da nåværende informasjonsstrategi går ut 31.12.2012, er det viktig4
at ny strategi lages og vedtas før utgangen av året.5

6
Saksbehandlers vurdering7
Informasjonsstrategien er et viktig hjelpemiddel for organisatorisk nestleder for å styre8
informasjonsplanen i riktig retning. Her står det blant annet hva som bør legges ut på de9
aktuelle sosiale mediene, hvilken kontakt man skal ha med media, samt forslag til kurs for10
å øke kompetansen til Studenttingsmedlemmene. Strategien gir også en pekepinn på11
hvilke andre strategier som bør lages og legges til grunn i informasjonsplanen for året, for12
eksempel mediestrategisk plan og avklaring av ansvarsområder i arbeidsutvalget.13
Grunnlaget for at man i strategien legger opp til at det skal vedtas informasjonsplan hvert14
år, er for å konkretisere mediearbeidet, og for å sikre at mediearbeidet også får fokus.15

16
Informasjonsstrategien er lagt opp for å kunne være et langsiktig dokument og et17
dokument som skal være enkel å bruke og hente informasjon fra.18

19
20

Videre følger noen kommentarer til oppbyggingen av informasjonsstrategien.21
22

Målgrupper:23
Strategien har delt opp Studenttingets informasjonsarbeid i fire (4) målgrupper; studenter,24
studentdemokratiet, beslutningstakere og opinionen. Dette er gjort da det er forskjellige25
virkemidler for de ulike målgruppene. Målgruppene er også delt opp for å få fram26
forskjellen mellom de ulike delene av informasjonsarbeidet.27

28
29
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Virkemiddel:30
For alle målgruppene er det satt opp ulike virkemidler som skal være rettet mot de31
spesifikke gruppene. Dette er ikke en utfyllende liste for hver gruppe, men skal fungere32
som et utgangspunkt og et grunnlag for hva en skal og bør gjøre hvert av de kommende33
årene.34

35
Mediearbeid:36
Saksbehandler har nevnt mediearbeid i strategien, selv om det påpekes at man skal lage37
en egen mediestrategisk plan som skal være vedlagt informasjonsplanen. Dette er fordi38
media er et virkemiddel som må brukes mot alle målgruppene og fordi den39
mediestrategiske planen bør bygge på premissene gitt i informasjonsstrategien.40

41
42

Arbeidsutvalgets innstilling43
Studenttinget vedtar informasjonsstrategien 2013-201744



Studenttinget NTNU – studentenes stemme

Studenttinget skal til enhver tid ha reell innflytelse for å bedre studentenes hverdag på NTNU.

Studenttinget skal bli sett på som en seriøs interesseorganisasjon og en selvsagt debattant i saker
hvor studenter er part.

Innledning1
Studenttinget NTNU (STi) består av representanter fra alle fakultetene ved NTNU og studentenes2
øverste lovpålagte organ ved NTNU. STi representerer og ivaretar NTNU-studentenes interesser3
ovenfor rektoratet ved NTNU og Norsk Studentorganisasjon (NSO).4

STis informasjonsstrategi for 2013-2017 er vedtatt på møte i STi den 20.09.2012. STis5
informasjonsstrategi skal gjøres gjeldende fra 01.01.2013 til 31.12.2017.6

STis informasjonsstrategi skal angi hvilke målgrupper STi skal rette seg mot og hvilke7
informasjonskanaler man ønsker å satse på.8

Organisatorisk nestleder i STi skal sammen med arbeidsutvalget utarbeide en informasjonsplan for9
det kommende året etter påtredelse, med hjelp fra fjorårets ledelse. Denne skal behandles på første10
møte i STi hvert kalenderår. Informasjonsstrategien skal ligge til grunn for utarbeidelsen av11
informasjonsplanen. Denne skal inneholde:12

mediestrategisk plan over hvordan man skal profilere aktuelle saker i media13
prioritering av det materiale og de publikasjoner man skal produsere14
avklaring på ansvarsforhold innad i arbeidsutvalget i forhold til informasjons- og mediearbeid15

Informasjonsstrategien er delt inn i fire målgrupper som STi har for sin informasjonsvirksomhet:16

Studentene Studentene ved NTNU17

Studentdemokratiet Medlemmene av STi, resten av studentdemokratiet i Trondheim og18
NSO19

Beslutningstakere Ledelse på alle nivå ved NTNU, Trondheim Kommune, Sør-Trøndelag20
Fylkeskommune, Stortinget, regjeringen, departement og21
Universitets- og høyskolesektoren.22

Opinionen Andre relevante samfunnsaktører som ikke har direkte23
beslutningsmyndighet ovenfor STi.24

Hvert kapittel viser hvilke målsetninger STi har, og deretter hvilke virkemidler som er25
hensiktsmessige i forhold til målgruppen.26



Ansvarsfordeling og samarbeid27

Mellommedlemmene og ledelsen28
Denne strategien er ikke bare for arbeidsutvalget, da medlemmene av STi også har et stort ansvar for29
informasjonsarbeidet i STi. I forbindelse med alle arrangementer og annet informasjonsarbeid30
forventes det at medlemmene i STi bidrar.31

Ledelsen er valgt av STi til å ivareta STi sin rolle som studentenes stemme mellom møtene. I saker der32
det ikke finnes vedtatt politikk kan ledelsen uttale seg på vegne av STi så lenge utsagnet ikke er i strid33
med tidligere vedtak, eller omhandler områder utenfor hva en naturlig skal behandle. Klare politiske34
utspill uten vedtaksforankring må senere opp til egen behandling på et møte.35

Medlemmer av STi kan, og oppfordres, til å gå ut i media i kraft av å være medlem og å ha meninger36
om studentpolitiske saker, selv om det går i mot Studenttingets vedtatte politikk i saken. Dette er et37
viktig verktøy for å skape og få i gang en debatt om saker som opptar studentene. Det er viktig at38
ledelsen støtter opp under og bidrar til at medlemmene kan gå ut i media med egne innspill, for39
eksempel gjennom medietreningskurs. Medlemmene av STi oppfordres også til i så stor grad som40
mulig å holde AU oppdatert om eventuelle utspill i media.41

Mellom STi og resten av studentdemokratiet42
STi må samarbeide med resten av studentdemokratiet for å sikre at studentenes stemme blir hørt.43
Det er like naturlig med samarbeid på informasjonsarbeidet som på andre områder. STi har gjennom44
mandatet til Velferdstinget delegert deler av sitt ansvarsområde, noe som også må gjenspeiles i45
informasjons- og mediearbeidet.46

Studentene47
Med studentene mener vi alle studenter ved NTNU.48

Målsetting:49
STi skal bidra til å styrke studenter kunnskap om egne rettigheter og muligheter. Videre skal50
organisasjonen øke studentenes kunnskap, interesse og engasjement rundt STi og studentpolitikk.51

Virkemidler:52
STi skal alltid søke de tiltak som vil gi studentene størst nytteverdi av organisasjonen. STi skal legge53
hovedvekten på følgende virkemidler:54

Lokale studentmedia55
STi må være godt synlig i lokale studentmedia og burde ha god kommunikasjon med alle56
redaksjonene.57

Internett58
STis hjemmesider skal være organisasjonens ansikt utad. Denne skal inneholde presseklipp,59
informasjon om STi og annen studentrelevant informasjon slik som utlysning av Repromidler og60
Studenttingsmøter med sakspapirer.61

STi har i tillegg en egen Facebookside og en twitterkonto. Facebooksiden skal alltid være oppdatert,62
og inneholde dagsaktuelle nyheter. Den skal også være en arena for diskusjon og meningsytringer.63



Twitterkontoen skal brukes på samme måte som Facebooksiden, men kan også ha mindre viktige64
nyheter, som at alle på kontoret er på et møte med studiedirektøren.65

Tavler66
STi disponerer informasjonstavler på Gløshaugen. Disse kan andre studentorganisasjoner søke om67
hvert år. Søkerkriteriene bestemmes fra år til år. STi har et ansvar for å påse at ingen støtende eller68
upassende oppslag henges på tavlene.69

Skjermer70
STi disponerer to digitale informasjonsskjermer på Gløshaugen som henger på Stripa. Skjermene på71
Stripa kan andre studentorganisasjoner søke om å ha informasjon om arrangementer på.72
Hovedkriteriet er at arrangementet skal være åpent for alle NTNUs studenter.73

STi disponerer også en digital skjerm på Dragvoll. Denne skal kun inneholde informasjon fra74
studentdemokratiet og informasjon fra Fadderuka Dragvoll.75

Faste arrangement:76

Valg og immatrikulering77
Det er viktig at STi er synlig i forbindelse med immatrikulering for å opplyse nye studenter om vår78
rolle og det tilbudet vi kan gi. I forbindelse med valget til NTNU-styret og STi er det viktig at STi er79
godt synlig for å skape høyest mulig oppslutning.80

Generell synlighet81
Det er viktig for STi at medlemmene og ledelsen aktivt deltar på arrangementer og viser synlighet82
ovenfor studentene på NTNU. For eksempel med deltakelse og informasjon på immatrikuleringen,83
Samfundsmøter, 17. mai og lignende. STi oppfordres til å arrangere egne og delta i andre kampanjer.84

NSO-materiell85
Som medlem av NSO får STi tilsendt mye informasjonsmateriell som er nyttig for studentene. Dette86
bør distribueres til studentene på mest mulig hensiktsmessig måte.87

Annet materiell88
STi skal sørge for at det produseres informasjonsmateriell som kan brukes uavhengig av arrangement89
og av hele studentdemokratiet for å markedsføre STi.90

Studentdemokratiet91
Med studentdemokratiet mener vi her medlemmene av STi, de fakultetsvise studentråd,92
Velferdstinget (VT), andre studentdemokratiske organ i Trondheim og NSO.93

Målsetting:94
STi skal bidra til å heve kompetansen til alle tillitsvalgte, slik at det skapes godt engasjement og bred95
deltakelse i beslutningsprosesser. Inkludering og god kommunikasjon med hele studentdemokratiet96
er viktig for at STi skal få gjennomslag for sin politikk.97

STi skal sørge for god informasjonsflyt mellom STi og resten av studentdemokratiet.98



Virkemidler:99

Studentrådsmøter, allmøter m. m100
STis ledelse skal prioritere å delta på alle studentrådsmøter ved NTNU for å gi informasjon og bidra i101
sakene som blir tatt opp. STis medlemmer skal også prioritere å delta på allmøtene som blir102
arrangert av studentrådet ved sitt fakultet.103

Seminarer, kurs og konferanser104

Seminarer105
STi skal hvert semester avholde seminar for STi med deltakelse fra resten av studentdemokratiet. Det106
er også viktig at STis ledelse er representert på seminarene til studentrådene ved NTNU. Seminarer107
er svært viktige for å bidra til økt kompetanse og økt informasjonsflyt innad i studentdemokratiet.108

Kurs109
STi bør arrangere kurs for å lære opp de tillitsvalgte på alle nivå i studentdemokratiet. Eksempler på110
kurs som kan arrangeres er ”helse, miljø og sikkerhet”-kurs, ”skikkethets”-kurs i samarbeid med111
Studentservice, og ”hvordan fremme sak for Studenttinget” for FTRene.112

Konferanser113
STi bør informere om og tilrettelegge for deltakelse på relevante konferanser.114

Internett115
STis hjemmeside skal linke opp mot andre internettsider til studentdemokratiet ved NTNU.116
Møtereferater og andre relevante dokumenter skal ligge tilgjengelig på internettsidene. STi skal følge117
studentrådene og andre relevante aktører på facebook og twitter.118

Beslutningstakere119
For STi er det viktig å kunne påvirke og utøve innflytelse ovenfor styret og NTNU sentralt. Samtidig er120
det mange andre beslutningstakere STi ønsker å påvirke. Viktige premissleverandører for121
studenthverdagen er blant annet Trondheim kommune, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Storting og122
regjering. Disse må også påvirkes, både alene og i samarbeid med andre. Det nasjonale presset er123
ivaretatt i stor grad gjennom medlemskapet i NSO, der STi har en viktig rolle med å få fram NTNU-124
studentenes mening.125

Målsetning:126
Det er viktig at STi er tilgjengelig og samarbeidsvillig ovenfor beslutningstakerne. STi skal være en127
saklig aktør som representerer et legitimt syn på studentenes interesser og som alltid bidrar i128
debattene på en konstruktiv, men samtidig kritisk måte.129

Virkemidler:130

Nettverksbygging131
Det er viktig at også kunnskap om organisasjoner og relevante personer er en del av overlapp mellom132
AU. Et godt kontaktnettverk er den viktigste kunnskapen som man kan overføre til et nytt AU.133



Personlig og jevnlig kontakt134
For å være orientert og oppdatert er det viktig at STi har en god kontakt med ledelsen på NTNU og135
ansatte i de avdelinger i administrasjonen STi har mest interaksjon med. Dette kan for eksempel136
være Studieavdelingen, Studentservice og Internasjonal seksjon.137

Representasjon138
Det er viktig at studentrepresentantene i alle råd, verv og utvalg er informert om STi sine vedtak for å139
spre disse, og at STi følger opp de som er valgt for å sikre at studentene til en hver tid er representert140
på en god måte. Alle studentrepresentantene valgt inn i råd, verv og utvalg skal skrive et kort141
erfaringsskriv fra vervet sitt for å sikre erfaringsoverføring til den nye i vervet.142

Oppfølging av vedtak143
Vedtak fattet i STi skal spres til aktuelle avdelinger og organisasjoner på NTNU, men det er også viktig144
at en følger opp vedtakene ovenfor mottakerne for å sikre at studentenes stemme blir hørt. Spesielt145
ledelsen har en viktig rolle i å formidle og sikre gjennomslag for STis vedtatte politikk.146

Opinionen147
STi er avhengig av å markedsføre seg selv og sine saker, ikke bare ovenfor studenter og148
beslutningstakere, men også ovenfor andre grupper.149

Målsetning:150
Opinionen skal ha en positiv holdning til høyere utdanning og studentene i Trondheim. STi skal være151
svært godt profilert i lokal media, og etterstrebe å være godt representert i nasjonal media.152

STi skal skape sine egne saker og ikke bare ha kommentatorrolle i forhold til andres meninger. STi153
skal være med på å sette dagsorden i råd, verv og utvalg hvor STi er representert.154

Virkemidler:155

Mediekurs156
Arbeidsutvalget, medlemmer av STi og studenttillitsvalgte på fakultetsnivå skal så tidlig som mulig157
inviteres på mediekurs i regi av STi. Dette kan for eksempel gjøres på oppstartsseminaret på nyåret.158

Media159
Media skal inviteres på alle STi-møter, for eksempel ved å sende ut sakspapirer og innkalling. Dersom160
media viser interesse er det viktig at det blir tatt kontakt med media både før møtet og etter møtet161
for å bekrefte at de har fått det de ønsket.162

Kronikker, leserbrev og pressemeldinger163
Aktiv bruk av leserbrev og kronikker er en god måte å nå ut til både studenter og opinion for å fronte164
studentenes meninger. STi bør arrangere kurs i kronikk- og leserbrevskriving.165

Pressemeldinger166
STi bør være med på å sette politisk dagsorden gjennom regional og nasjonal media. Dette krever167
godt mediearbeid, og avisen som budskapet skal selges inn til kan loves eksklusivitet for å sikre168
oppslag. STi skal sende ut pressemeldinger ved alle ekstraordinære hendelser.169



Profil170
For å sikre en klar og enhetlig profil bør STi alltid brukes som forkortelse, og Studenttinget som171
betegnelse. STi skal ha en enhetlig grafisk profil over tid, beskrevet i form av en grafisk håndbok.172
Denne skal dekke STis grafiske profil og beskrive mulig felles profil med det øvrige173
studentdemokratiet ved NTNU.174

Internett175
Internettsidene skal være STis ansikt utad med en ekstern del som skal inneholde eget pressesenter176
med journalister som målgruppe. Denne skal inneholde presseklipp, informasjon om STi og aktuelle177
arrangementer. STi skal til enhver tid ha oppdaterte hjemmesider, med relevant innhold, innbydende178
grafikk og oversiktlig struktur. Facebook og twitter skal også brukes for å legge ut aktuelle179
mediesaker, presseklipp og pressemeldinger.180
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6
Bakgrunn for saken7
Etter Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning av 30.06.06 skal det8
foretas skikkethetsvurdering av studentene i gitte utdanninger. Ved NTNU gjelder9
dette medisinutdanningen, psykologutdanningen, praktisk-pedagogisk utdanning og10
yrkesfaglærerutdanningen. Dersom det er tvil om en students skikkethet, og utvidet11
oppfølgning og veiledning ikke medfører den nødvendige endring og utvikling hos12
studenten, skal saken fremmes for skikkethetsnemnda. Skikkethetsnemnda lager en13
innstilling til klagenemnda om hvorvidt studenten er skikket eller ikke for yrket og om14
studenten bør utestenges helt eller delvis fra den aktuelle utdanningen.15

16
Det er styret selv som oppnevner medlemmene i skikkethetsnemnda. Det skal være17
to studentrepresentanter. Studentene oppnevnes for ett år, de øvrige medlemmene18
for tre år.19

20
Det er naturlig at studentene som velges hører til en av de overnevnte utdanningene21
for å sikre en best mulig vurdering av sakene.22

23
For 2012 sitter følgende representanter oppnevnt av Studenttinget NTNU:24
Cathinka Thyness og Kaia Mølbach-Thellefsen Stray, begge fra DMF.25
1.vara er Therese Mardal Hagland og 2.vara er Madeleide Lorås26
Begge er fra lektorutdanningen for Realfag (IME) og sitter for 2012.27

28
Saksbehandlers vurdering29
Det velges to studenter som representanter til skikkethetsnemnda ved NTNU.30
Studentene må være aktive studenter på medisinutdanningen, psykologutdanningen,31
praktisk-pedagogisk utdanning eller yrkesfaglærerutdanningen. Studentene skal32
oppnevnes for perioden 01.01.13 til 31.12.1333

34
Arbeidsutvalgets innstilling35
Arbeidsutvalget innstiller ikke til personvalg36


