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Møtedato: 11.10.2012 Saksbehandler: Torun Sigurdsen
_______________________________________________________________________2

3
STi-sak 39/12 Oppnevning til Skikkethetsnemnda ved NTNU 2013

4
_______________________________________________________________________5

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
Studenttinget valgte inn to personer til skikkethetsnemnda ved NTNU på sitt forrige30
møte, men selv om det ikke står i retningslinjene til utvalget, så har juristene ved31
NTNU bestemt at det skal være en av hvert kjønn, og personene må være fra32
profesjonsutdanningen ved NTNU.33

34
Det velges en student (mann) som representant til skikkethetsnemnda ved NTNU.35
Studenten må være aktive student på medisinutdanningen, psykologutdanningen,36
praktisk-pedagogisk utdanning eller yrkesfaglærerutdanningen. Studenten skal37
oppnevnes for perioden 01.01.13 til 31.12.1338

39
40
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Arbeidsutvalgets innstilling41
Arbeidsutvalget innstiller ikke til personvalg42



Møtedato: 11.10.2012 Saksbehandler: Jirka Konietzny og Åsa Hoem
_______________________________________________________________________

STi-sak 40/12 Veien videre til utlandet med NTNU, på 1-2-3

_______________________________________________________________________

Vedlegg
Vedlegg 1: Internasjonal handlingsplan 2011-2014
Vedlegg 2: Tiltak i situasjonsbasert matrise (KUN EPOST)
Vedlegg 3: Endelig vedtak STi-sak 39/10
Vedlegg 4: Matrise over Inn- og utreisende studenter ved NTNU (KUN EPOST)

Forkortelser
AU - Arbeidsutvalget
DBH - Database for høgre utdanning
EiT - Eksperter i Team
IS - Internasjonal seksjon
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet
STi - Studenttinget NTNU
_______________________________________________________________________

Bakgrunn for saken1
Høsten 2010 vedtok Studenttinget STi-sak 39/10 ”Til Utlandet med NTNU på 1-2-3”.2
Vedtaket består av en liste avgjørende tiltak som NTNU må legge til rette for at alle3
studenter skal ha reell mulighet til å dra på utveksling.4

5
Saksbehandler har valgt å ta frem denne listen igjen for å se på hvilke tiltak som er6
gjort og hvilke områder som fortsatt mangler oppfølgning. Vedtakene er satt inn i en7
situasjonsbasert matrise (se vedlegg 2) som viser i hvilken grad vedtakene er innført.8
For å avdekke områder ved utveksling som fortsatt oppleves som problematisk, vil9
saksbehandler skissere de ulike ansvarsområdene; Hva forventer studenten av10
informasjon og veiledning fra henholdsvis Institutt og Internasjonal seksjon, og hva11
har studenten selv ansvar for.12

13
Som student er det vanskelig å få oversikt over:14

Hvilke universiteter NTNU har avtaler med15

Ved hvilke universiteter finnes det fagmiljøer av høy kvalitet som gir studenten16
nye utfordringer17

Hvem man skal henvende seg til for råd og veiledning.18

19
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I dag har internasjonal seksjon hele 339 utvekslingsavtaler. Flere studenter som20
ønsker å dra til utlandet opplever ofte det byråkratiske systemet som så tungvint at21
de gir opp underveis. Man finner ikke fram i jungelen av utvekslingsavtaler og kjenner22
lite til det faglige aspektet ved avtalene. Flere grep er tatt, men det er fortsatt noen23
som opplever å ikke få studieplanen godkjent i etterkant.24

25
Saksbehandlers vurdering26
Det jobbes kontinuerlig med å forbedre og å opprette nye samarbeidsavtaler,27
hovedsakelig ved internasjonal seksjon. Saksbehandler stiller spørsmål ved28
bakgrunn for utvekslingsavtaler, og savner et mer systematisk arbeid med29
kontaktpersoner på instituttnivå som involveres i større grad i utforming av avtaler.30

31
Klare ansvarsområder:32
“Studenttinget NTNU anerkjenner viktigheten av økt satsning på internasjonalisering,33
og mener det er avgjørende at NTNU legger til rette for at alle studenter skal ha reell34
mulighet til å dra på utveksling“ (se vedlegg 3).35

36
For å reise til utlandet når man studerer ved NTNU må man gjennom prosedyrer og37
formaliteter som omfatter både institutt og internasjonal seksjon. Alle oppgavene38
rundt prosessen før, underveis og etter et utvekslingsopphold kan deles inn i 339
ansvarsområder, studenten, instituttet og internasjonal seksjon:40

41
Studenten42
Studenten må selv regne med noe egen innsats for å ta en del av utdanningen i43
utlandet. Motivasjonen for et utlandsopphold er ulik, men som utdanningsinstitusjon44
skal NTNU bidra med tilstrekkelig informasjon om faglig kvalitet og45
utdanningsutbyttet ved et utvalg av samarbeidsuniversiteter.46

47
Instituttet48
Hvert institutt må ha kjennskap til universiteter som tilbyr faglig kvalitet innenfor49
fagfeltet sitt og som vil gi studenter et ekstra utbytte av utenlandsoppholdet. Instituttet50
skal stå til rådighet for studenter og kunne vise til emnepakker og emner som dekker51
tilsvarende studieplan ved NTNU for studieåret som skal tas i utlandet.52

53
Internasjonal seksjon54
IS har kompetanse på alle verdensdeler, og kjenner til de fleste55
utvekslingsprogrammene samt mye av det uformelle ved utvekslingssteder og56
praktisk informasjon om reise, opphold og kultur. De bistår med informasjon om57
finansiering, bomuligheter, visumordninger og skolepenger. Gjennom58
informasjonsmøter som arrangeres hvert semester kan studentene som ønsker et59
utenlandsopphold få nyttig informasjon og stille oppklarende spørsmål. Det holdes to60
typer informasjonsmøter, et generelt om utveksling, og informasjonsmøter som61
omhandler de ulike landene man kan dra på utveksling til. IS sender kun inn en62
søknad per student, men ved tidlig avslag kan studenten få anledning til å søke på63
ny.64

65
Avtaler66
Internasjonal seksjon jobber stadig for nye utvekslingsavtaler. Konsulentene har67
ansvar for hver sin verdensdel, og er ansvarlige for å oppdatere avtalene når de68
nærmer seg utgangsdato. Studenttinget støtter dette, men savner et mer systematisk69
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utforming på instituttnivå. Det er vanskelig å få oversikt over hvilke avtaler som70
anbefales, hvor det er faglig kvalitet, og hvilke program som gir studentene et fortrinn71
ved et studieår i utlandet.72

73
Det settes krav til faglig kvalitet når avtaler inngås, og anerkjente, godt rangerte174
universitet prioriteres. I internasjonal handlingsplan står det:75

76
«Bakgrunnen [for opprettelsen av nye utvekslingsavtaler] er et ønske om mer styring77
med hvor studentene reiser ut for å sikre et faglig godt tilbud som kan innpasses i78
graden ved NTNU. Ønsket er også å se forsknings- og utdanningssamarbeid i79
sammenheng og utnytte forskningssamarbeid for studentutveksling.» (s. 20)80

81
Målet er at alle studieprogram har identifisert samarbeidspartnere for studentmobilitet82
og har gjort avtaler om dette, gjerne om gjensidig studentmobilitet, basert på allerede83
eksisterende faglige partnerskap.84

85
Noen institutt har identifisert et mindre knippe læresteder som studentene86
anbefales å reise ut til, men langt fra alle har gjort det. Problemet er at dagens87
avtaler ikke er forankret på instituttet og i tillegg lite kjent for de fleste veilederne.88

89
Pakkeløsninger90
Definisjonen på en pakkeløsning kan være alt fra en avtale mellom to institusjoner, til91
en fagpakke som studenter har fått godkjent ved sitt institutt over lengre tid. Et92
usikkerhetsmoment ved å dra på utveksling er om en vil få fagene godkjent i93
etterkant. Flere studenter opplever å ikke få fult utbytte av utvekslingsoppholdet.94
Dette gir studentene økt studiebelastningen videre, og i verste fall får det95
økonomiske konsekvenser ved tapt stipend.96

97
Det er et omfattende arbeid å sette sammen og vedlikeholde pakkeløsninger. Svært98
få universitet kan garantere at fagene vil være reservert for studenter fra NTNU. Og99
ettersom avtalene må være tosidige er NTNU avhengig av at studenter fra anerkjente100
universitet søker seg til NTNU.101

102
Viktigheten av utlandsopphold er uvurderlig. Tall fra DBH viser at opp mot 40 % av103
studentene ved NTNU tar deler av graden i utlandet. I lys av internasjonal104
handlingsplan er det viktig at Studenttinget uttaler seg om hvorvidt denne105
utvekslingsprosessen er tilfredsstillende. Fungerer avtalene, får studentene fult106
utbytte av utvekslingsoppholdet? Hva er viktigst stor valgfrihet eller kvalitet og107
oppfølging?108

109
Mye godt arbeid gjøres ved IS, men enda opplever mange studenter ved NTNU110
mener at de ikke får tilstrekkelig veiledning, hjelp og oppfølging ved utveksling. I lys111
av internasjonal handlingsplan bør Studenttinget komme opp med en liste over112
ansvarsområder, hva som ikke fungerer og tiltak som bør iverksettes. I denne saken113
kommer det frem at ikke alle tiltak som ble vedtatt i STi-sak 39/10 har blitt fulgt opp til114
Studenttingets satisfaksjon. Saksbehandler ønsker dessuten å konkretisere tiltak for115
å forenkle byråkratiet og klarlegge ansvarsområder.116

117
118

1 Rankingen er basert på ”Shanghai ranking list” (http://www.shanghairanking.com/index.html)
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Arbeidsutvalgets innstilling:119
120

STi-ledelsen skal ha en årlig gjennomgang av listen over tiltak i samarbeid121
med Internasjonal seksjon og AU.122

hvert andre år skal STi se på arbeidet til IS og vurdere om nye tiltak bør123
legges til listen.124

STi skal jobbe for å tydeliggjøre de skisserte ansvarområdene ovenfor.125

Studenten skal126
sette seg inn i fremgangsmåten for å dra til utlandet ved hjelp av NTNUs127
informasjonssider på nett.128

selv finne obligatoriske emner ved NTNU, og sende fagplan til godkjenning,129

etter endt utenlandsopphold skrive en kort rapport med hvilke emner som ble130
tatt, kvaliteten (faglig og sosialt), tips og annen nyttig informasjon. Denne131
rapporten må leveres før man får utenlandsoppholdet godkjent.132

Melde inn eventuelle endringer underveis i utenlandsoppholdet til veileder ved133
instituttet.134

Hvert institutt135
skal ha tilstrekkelig antall samarbeidsavtaler og anbefalte universiteter136
tilpasset instituttenes størrelse.137

må gi tydelig og tilstrekkelig informasjon om utvekslingsmuligheter på sine138
hjemmesider.139

er ansvarlig for å ha en veileder med ansvar for utveksling som kan hjelpe140
studenten.141

Veileder på institutt142
skal bistå studenten i faglige spørsmål.143

skal godkjenne fagplanen før, under og etter et utenlandsopphold.144

Internasjonal seksjon skal145
fortsette arbeidet med fellesveiledninger og presentasjoner av vertskontinent146
og land, men markedsføre tilbudet bedre og benytte flere kanaler for å nå147
studentene.148

bistå studenter med praktisk informasjon og formaliteter som å skrive ut149
attester, søke stipend, planlegging og avtale.150

ha ansvar for alle studentrapporter og vedlikeholde avtaledatabasen.151

gi veiledere på alle institutt tilstrekkelig opplæring.152



NTNUs internasjonale handlingsplan 2011 – 2014
Vedtatt av NTNUs styre 25.08.2011 for perioden 2011 –2014

I. Deltakelse i det globale kunnskapssamfunnet

1. Deltakelse i det europeiske utdannings-, forsknings- og innovasjonsområdet
Overordnet mål Europa:
Deltakelse i det europeiske utdannings-, forsknings- og innovasjonsområdet er en hovedprioritet i
NTNUs internasjonale samarbeid som skal styrkes i planperioden. En systematisk kobling av
utdanning, forskning og innovasjon i de europeiske samarbeidsrelasjonene gjøres.

Delmål 1: Erasmus Mundus-programmet
NTNU skal aktivt søke deltakelse i Erasmus Mundus-programmet og løpende delta i 5 – 7
Erasmus Mundus-programmer.
Tiltak: Økonomisk og administrativ støtte for å utarbeide søknader til Erasmus Mundus-
programmet og til å drive Erasmus Mundus -prosjekter skal være tilgjengelig for NTNUs
fagmiljøer fra NTNU sentralt.

Delmål 2: EUs 7. rammeprogram
NTNUs deltakelse i EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling skal økes slik
at inntektene til NTNU fra rammeprogrammet er på 450 millioner kroner samlet for hele
rammeprogramperioden.
Tiltak: En egen handlingsplan for NTNUs deltakelse i EUs 7. rammeprogram for forskning for
perioden 2011 – 2013 er etablert med et sett av virkemidler for å øke NTNUs deltakelse i
rammeprogrammet.

Delmål 3: Det felleseuropeiske forsknings- og innovasjonsområdet ERA og det felleseuropeiske
utdanningsområdet EEA
NTNU skal delta i utviklingen av det felleseuropeiske forsknings- og innovasjonsområdet ERA og
det felleseuropeiske utdanningsområdet EEA og søke å påvirke innretningen av programmer og
initiativer for utdannings-, forsknings- og innovasjonssamarbeid i Europa.
Tiltak:

NTNU skal delta i nasjonale og europeiske prosesser i utviklingen av det neste europeiske
rammeprogrammet for forskning og innovasjon Horizon 2020 med oppstart i 2014, og sette i gang
interne prosesser for å informere og mobilisere NTNUs fagmiljøer mot programmet.

NTNU skal delta i nasjonale og europeiske prosesser i utviklingen av Joint Programming
Initiatives, og sette i gang interne prosesser for å informere og mobilisere NTNUs fagmiljøer mot
initiativene.

NTNU skal delta i nasjonale og europeiske prosesser i utviklingen av det neste
felleseuropeiske utdanningsprogrammet som etterfølger Lifelong Learning Programme med
oppstart i 2014, og sette i gang interne prosesser for å informere og mobilisere NTNUs fagmiljøer
mot programmet.

NTNU skal legge opp en prosess for å mobilisere aktuelle fagmiljøer mot den neste
utlysningen fra European Institute of Innovation and Technology i 2014.

NTNU skal delta i aktuelle initiativer i oppfølgingen av den europeiske strategiplanen for
energi Strategic Energy Technology Plan SET.
Side 3 av 25



2. Samarbeid med kinesiske kunnskapsinstitusjoner
Mål Kina:
NTNUs samarbeid med kinesiske universiteter og kunnskapsinstitusjoner er en hovedprioritet i
NTNUs internasjonale samarbeid som skal styrkes i planperioden. Utdannings-, forsknings- og
innovasjonskomponenter skal utvikles i de enkelte samarbeidsrelasjoner.
Tiltak:

Fakultetene skal utforme langsiktige planer for utvikling av samarbeidsrelasjoner med Kina,
inklusive planer for finansiering, slik at det utvikles innhold i NTNUs samarbeid med utvalgte
kinesiske partnere gjennom etablering av konkret utdannings-, forsknings- og
innovasjonssamarbeid.

Tidsbegrenset økonomisk støtte skal være tilgjengelig fra NTNU sentralt for utvikling av
lovende samarbeidsrelasjoner med Kina.

NTNU skal utvikle de fire Joint Research Centres (JRC) som er etablert/er under etablering i
samarbeid med kinesiske universiteter.

II. Internasjonal mobilitet
Overordnet mål mobilitet:
Internasjonal mobilitet for studenter og forskere er en hovedprioritet i NTNUs internasjonale
samarbeid som skal styrkes i planperioden. Mobilitet for studenter og forskere skal i større grad
ses i sammenheng gjennom kobling av internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid.

Delmål 1: Internasjonal studentmobilitet
Minst 40 % av NTNUs gradsstudentene skal ha et opphold ved et godt internasjonalt lærested på
minimum ett semesters varighet som en integrert del av graden innen 2014.
Tiltak: Alle NTNUs masterprogrammer skal identifisere et utvalg samarbeidsinstitusjoner som det
inngås avtaler om studentutveksling med og som studentene innenfor studieprogrammet skal
anbefales å reise ut til som kvalitetssikrer utenlandsoppholdene. Ressurser for utvikling av
avtalene gjøres tilgjengelig fra NTNU sentralt.

Delmål 2: Internasjonal forskermobilitet
Alle NTNUs vitenskapelig ansatte skal ha faglige utenlandsopphold.
Tiltak:

Ressurser skal gjøres tilgjengelig ved fakultetene til støtte for faglige utenlandsopphold.
Planer for internasjonalisering skal være et kriterium ved vurdering av søknad om

forskningstermin.

Delmål 3: Internasjonal forskerrekruttering
NTNU skal ha en aktiv politikk for rekruttering av gode utenlandske forskere til NTNU.
Tiltak: Alle enheter ved NTNU skal ha planer for internasjonal rekruttering og relevante
virkemidler for det som del av sine strategiske bemanningsplaner.

III. Internasjonalisering i forskerutdanningen
Overordnet mål forskerutdanningen:
Internasjonalt samarbeid i NTNUs forskerutdanning skal styrkes i planperioden slik at
internasjonalisering preger og gjennomsyrer utdanningen.

Delmål 1:Internasjonale nettverk
Alle NTNUs ph.d.-kandidater skal knyttes til internasjonale prosjekter eller nettverk. Side 4 av 25



Delmål 2:Utenlandsopphold
25 % av NTNUs ph.d.-kandidater skal ha et lengre forskningsopphold i et godt utenlandsk
fagmiljø som del av ph.d.-perioden sin innen 2014.
Tiltak:

En plan for internasjonalisering for den enkelte ph.d.-kandidat settes opp ved opptak til ph.d.-
studiet.

Alle ph.d.-programmer skal ha internasjonale professor II og gjesteforskere knyttet til seg med
særlige oppgaver innenfor forskerutdanningen.

Ressurser gjøres tilgjengelig ved fakultetene til støtte for lengre utenlandsopphold for ph.d.-
kandidatene.

3. Administrative og økonomiske konsekvenser

Handlingsplanen etableres for perioden 2011 - 2014. Det internasjonale kunnskapslandskapet er i
kontinuerlig endring. Planen vil derfor løpende bli gjort til gjenstand for vurdering og eventuell
revisjon.
Handlingsplanen er ambisiøs og innebærer en styrking av det internasjonale området.
Implementering av planen krever økte ressurser i forhold til dagens situasjon både når det gjelder
strategiske midler sentralt og ved fakultetene og når det gjelder ansvar og organisering av
innsatsen.

Ansvar og organisering av internasjonalt arbeid i den sentrale ledelsen og administrasjonen
Organiseringen av det sentrale internasjonale arbeidet er basert på prinsipper som ble slått fast i
O-sak 06/07 og fulgt opp i S-sak 11/09. Disse bygger på at internasjonalt arbeid ikke organiseres
særskilt, men følger av ansvarsdeling av oppgaver forøvrig. For å oppnå nødvendig samordning er
det opprettet en matrise for sentrale internasjonale oppgaver. Der deltar prorektorene og direktør
for organisasjon og informasjon.
Ansvaret for internasjonalt arbeid skal altså følge etablert arbeidsdeling mellom forskning,
utdanning og nyskaping. Samtidig er det en ambisjon i større grad å se internasjonalisering
innenfor de ulike virksomhetsområdene i sammenheng. Et hovedgrep som ligger til grunn for
handlingsplanen er å styrke koblingen mellom forsknings-, utdannings- og innovasjonssamarbeid
i de internasjonale relasjonene og partnerskapene. Det gir et behov for å styrke så vel som
koordinering og ledelse.
Matrisen for sentrale internasjonale oppgaver ledes av prorektor for forskning. Det er naturlig å
videreføre dette ansvaret. Forskningssamarbeidet er grunnmuren i vårt internasjonale samarbeid.
Deltakelse i det europeiske forskningsområdet er en dominerende oppgave. Arbeid for å styrke
NTNUs bidrag for å gi innhold til bilaterale forskningsavtaler er en annen tung oppgave som
krever innsats på sentralt nivå.
Ut fra en vurdering av hvordan denne organiseringen har fungert, og for å kunne være godt rustet
for å realisere NTNUs høye ambisjoner med hensyn til internasjonalisering, foreslås det at
framtidig organisering videreutvikles gjennom at ansvar for internasjonale oppgaver fortsatt følger
øvrig ansvarsfordeling. Samtidig er det behov for koordinering av de internasjonale oppgavene.
Det foretas en tydeligere avklaring av koordinerings- og ledelsesfunksjonen for internasjonalt
arbeid, lagt til prorektor for forskning. For å støtte prorektors ansvar for koordinering og ledelse
av den internasjonale matrisen må stab for forskning styrkes. Samtidig styrkes stabsfunksjoner for
utdanning og nyskaping for å ivareta internasjonale Side 5 av 25



oppgaver. Internasjonal seksjons ansvarsområde må utredes som en følge av denne
organisasjonsendringen.

Økonomiske konsekvenser
Rektor vil følge opp de økonomiske konsekvensene av internasjonal handlingsplan 2011-2014
gjennom budsjett for neste periode. Implementering av planen innebærer en økning i strategiske
midler sentralt og ved fakultetene øremerket internasjonalisering. Planen fordrer også økning av
ressurser når det gjelder ledelse, koordinering og organisering på fakultetene og sentralt.



Vedlegg 3

Endelig vedtak STi-sak 39/10

” Studenttinget NTNU anerkjenner viktigheten av økt satsning på internasjonalisering, og mener det
er avgjørende at NTNU legger til rette for at alle studenter skal ha reell mulighet til å dra på
utveksling. Studenttinget NTNU mener at:

• NTNU bør ha som ambisjon at antallet utreisende studenter skal minimum være på samme nivå
som antall innreisende studenter.
• Studenten har krav på faglig veiledning fra instituttet før han/hun drar på utveksling. Det bør legges
til rette for at studenter også kan be vitenskapelig ansatte om råd og innspill om gode og
interessante institusjoner å utveksle til, basert på faglige interesser
• Primærrådgivning om valg av institusjon om emner i utlandet skal ligge på institutt/
studieprogramnivå, mens formaliteter skal ligge hos Internasjonal seksjon. Internasjonal seksjon skal
ha en database med oppdatert informasjon om alle faste utvekslingsavtaler. Denne skal oppdateres
av de enkelte professorer og institutter ved universitetet. Databasen skal være en ressurs for både
ansatte og studenter, og skal søke å skape forutsigbarhet og klarhet rundt muligheter for utveksling
• Internasjonal seksjon skal ha en database over kontaktpersoner ved de forskjellige instituttene.
• Hvert institutt skal utarbeide en oversikt på sine nettsider over utvekslingsavtaler og –muligheter
ved sine studietilbud. Det bør også arrangeres informasjonsmøter i regi av instituttet hvert semester
om disse mulighetene..
• Instituttene skal med jevne mellomrom oppdatere sine lister om utvekslingsavtaler og veileder(e).
• Oversikten fra Internasjonal seksjon over hvilke utvekslingsavtaler som finnes bør være klar til
01.01.2011.
• Det bør på hvert studieprogram tilbys et antall faste utvekslingsavtaler til studentene, slik at de
lettere kan velge ferdige pakker i fagmiljøer som holder god kvalitet. Disse utvekslingsavtalene skal
ha vid geografisk og kulturellspredning, slik at studentene har gode valgmuligheter til å velge hvor de
vil studere.
• NTNU skal i alle studieplaner for bachelor-, master og profesjonsløp legge til rette for minst 30
studiepoeng med utveksling, det skal fortsatt være frivillig å dra på utveksling for den enkelte
student.
• Ingen studieprogram på to år eller mer skal ha en struktur som utelukker muligheten for minst et
semester utveksling.
• Alle avtaler som inngås angående forskning med andre universiteter, skal også omhandle
utveksling av studenter.
• Det skal tilrettelegges for studenten på utveksling at han/hun kan holde kontakt med veileder/
faglærer og få oppfølging under oppholdet ved behov.
• Instituttene skal pålegges å arkivere vellykkede utvekslingsopphold
• Ved akkreditering av studiepoeng for utenlandsopphold fra Internasjonal seksjon skal det ved
forhåndsgodkjenning av fagportefølje opplyses hvor mange studiepoeng som blir akkreditert ved
endt utenlandsopphold. Det bør også finnes en oversikt over studiepoengsutregning fra ulike land,
slik at prosessen med å få forhåndsgodkjenning blir enklere og mer forutsigbar.
• Ettergodkjenning av utenlandsopphold skal foreligge før 1. november
• NTNU må sikre at veiledere på lokalt nivå har den nødvendige kompetansen for å møte
studentenes behov. Det må være et krav om kontinuerlig kompetanseutvikling for å kunne veilede
studenter for et utvekslingsopphold”
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6
Vedlegg7
Vedlegg 1: Notat: Ordning for utviste studenter8

9
Forkortelser10
NSO Norsk Studentorganisasjon11
NTNU Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet12
SAIH Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond13
_______________________________________________________________________14

15
Bakgrunn for saken16
SAIH ønsker å opprette en ordning hvor studenter som er utvist fra sitt lærested på17
bakgrunn av politiske eller sosiale grunner, skal kunne fullføre utdanningen sin i18
Norge. (Vedlegg 1).19

20
Studenter som arbeider for demokratisk endring kan i autoritære stater bli oppfattet21
som en trussel mot det sittende regimet og de som velger å engasjere seg fratas ofte22
muligheten til å fullføre egen utdanning. Dette er en effektiv måte for regimene å23
undertrykke frivillig studentengasjement, som potensielt kunne føre til en24
demokratiseringsprosess og dannelsen av morgendagens ledere.25

26
SAIH ønsker at aktive studenter ikke skal skremmes fra å engasjere seg, men at de27
skal få muligheten til å fullføre utdanningen sin og bidra til å forme et verdig liv, til28
nytte for seg selv og sitt samfunn.29

30
Organisasjonen søker derfor støtte hos universiteter og studentdemokratiet, som kan31
styrke oppropet for innføringen av en ”ordning for utviste studenter” og bli en del av32
et nettverk som kan ta imot utviste studenter.33

34
35

Saksbehandlers vurdering36
I artikkel 26, første ledd i den universelle menneskerettighetserklæringen –37
undertegnet av Norge den 10. desember 1948 – står det:38

39
”Enhver har rett til undervisning. Undervisningen skal være gratis, i det minste på40
de elementære og grunnleggende trinn. Elementærundervisning skal være41
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obligatorisk. Alle skal ha adgang til yrkesopplæring, og det skal være lik adgang42
for alle til høyere undervisning på grunnlag av kvalifikasjoner.”43

44
Selv om dette ikke er en rettslig bindene avtale har Norge enda et moralsk ansvar for45
å følge opp erklæringen. Spesielt den første og siste setningen er interessante. Her46
presiseres det at alle har rett til og skal ha adgang til høyere utdanning. Det blir med47
andre ord karakterisert som et brudd på menneskerettigheter hvis man ikke får eller48
blir fratatt muligheten til undervisning.49

50
30. mars 2011 vedtok NTNU styret en ny strategi med en overordnet visjon:51
”Kunnskap for en bedre verden.” Som en del av den visjonen har NTNU identifisert52
sitt samfunnsoppdrag som blant annet lyder som følger:53

54
”Det er universitetets oppgave å delta i en kunnskapsbasert offentlig debatt om55
viktige samfunnsspørsmål. Vi skal bruke vår viten til beste for samfunnet, og bidra56
til kompetansebygging i utviklingsland. Vi skal engasjere oss i å løse globale57
utfordringer innenfor helse og velferd, energi og klima, miljø og ressursutnytting.58
Vår virksomhet skal fremme menneskerettigheter og tverrkulturell dialog.”59

(Kilde: http://www.ntnu.no/ntnu-2020)60
61

NTNU skal være et fremragende universitet på både faglig og sosialt plan.62
Menneskerettigheter som den ovenfor nevnte skal fremmes av NTNU og universitet63
vil også bidra til kompetansebygging i utviklingsland.64

65
25. februar 2009 vedtok NTNU styret å bli medlem av det internasjonale nettverket66
”Scholars at Risk”, som fremmer akademisk frihet for forfulgte eller utviste utdannede67
akademikere. Medlemslag hjelper forskere å unnslippe farlige forhold og å fortsette68
sitt viktige arbeid. Til gjengjeld bidrar forskere til deres vertsinstitusjoner gjennom69
undervisning, forskning og andre aktiviteter.70

71
Dette nettverket er en rollemodell for SAIHs idé for ordningen for utviste studenter.72
NTNU er allerede medlem i nettverket for akademikere, saksbehandler ser på det73
derfor som naturlig at institusjonen også støtter SAIHs nye ordning.74

75
Som institusjon så vel som nasjon har vi et ansvar for å støtte og hjelpe de kloke76
hodene til å utfolde seg, de kloke ordene til å bli hørt. Selv om vi er et lite land har vi77
et styresett, resurser og evnen til å virkeliggjøre SAIHs visjon.78

79
80

Arbeidsutvalgets innstilling:81
Studenttinget NTNU støtter SAIHs initiativ til opprettelsen av ordningen for utviste82
studenter. Studenttinget mener også at NTNU skal være en aktiv pådriver for en slik83
ordning84
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Notat: Ordning for utviste studenter
Situasjonsbeskrivelse

Studenter som arbeider for demokratisk endring
blir i autoritære stater oppfattet som en trussel
mot det sittende regimet.
De som velger å engasjere seg fratas ofte
muligheten til å fullføre egen utdanning.
I Colombia ble 14 studenter drept i perioden
2002-2006. I Zimbabwe har det mellom 2006-
2010 vært over 1000 arrestasjoner av studenter
og 187 studenter har blitt utvist fra sine
lærersteder. I Hviterussland blir aktive studenter
stadig puttet i administrativ arrest i 10-15 dager,
for så å bli utvist fra lærestedet sitt.
Utvisning er en effektiv måte å stoppe studentengasjement og -organisering. Studenter som
kunne blitt morgendagens ledere blir istedenfor tvunget inn i et liv i arbeidsløshet og
fattigdom, og mange blir utstøtt fra familiene sine for å ha misbrukt sin mulighet til å ta
utdanning. Dette mener Studentens og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) og
Norges Studentorganisasjon (NSO) at Norge kan gjøre noe med.

Politisk løsning
SAIH og NSO ønsker derfor at det skal opprettes en egen ordning hvor studenter som er utvist fra sitt
lærested på bakgrunn av politiske eller sosiale grunner, skal kunne fullføre utdanningen sin i Norge.
Målet er at aktive studenter ikke skal skremmes fra å engasjere seg, men at de skal få muligheten til å
fullføre utdanningen sin og bidra til å forme et verdig liv, til nytte for seg selv og sitt samfunn.

SAIH foreslår derfor en prøveordning, hvor 30 studenter får muligheten til å fullføre utdanningen
sin i Norge over de neste 4 årene.

Utvist student
Lokale organisasjoner fanger opp behov og nominerer student
En instans f. eks SIU administrer søknadene. (Senter for internasjonalisering av Utdanning)
En komite mottar søkere og innstiller kandidater
Universiteter inviterer de innstilte studentene til sin institusjon
Studenter plasseres på relevant studiested etter invitasjon
Student fullfører utdanning i Norge

Kostnader for prøveordning

En prøveordning som i løpet av fire år lar 30 studenter fullføre en treårig bachelor inkludert ett års
norskopplæring ved et universitet, estimeres til 12 mill. NOK. SAIH og NSO foreslår at pengene
kanaliseres over statsbudsjettet, via Utenriksdepartementet og/eller Kunnskapsdepartementet.

Kontakt: Anja Bakken Riise, nestleder SAIH. 45438349 Nestleder1@saih.no



2

Vedlegg:

Forfølgelse og utvisning som metode
Utdanning er en forutsetning for et velfungerende sivilsamfunn. Studentaktivister befinner seg derfor
i en nøkkelposisjon i sitt arbeid for demokratiske rettigheter. Studenter er ofte viktige aktører i
demokratiseringsprosesser, og er de som roper høyest når overtramp finner sted. Av samme grunn
er studenter en sårbar gruppe i mange land.

Autoritære styresmakter går metodisk til verks i å temme studentmassen; de bruker arrestasjoner,
trusler og utvisning som effektive midler for å stoppe studentenes kritiske røster. Når utdanning er
det som definerer studenten, vil en utvisning være et alvorlig hinder for studentens personlige
utvikling.

Et tap for livet
Men utvisningen rammer ikke bare studenten. Den rammer også demokratiske bevegelser som en
helhet, og den går ofte ut over familiene og lokalsamfunnene som har investert mye i at studenten
skal kunne studere. Tilbakemeldinger fra blant annet Hviterussland og Zimbabwe forteller at
studenter ofte blir kastet ut hjemmefra dersom de blir utvist på grunn av sitt politiske engasjement.

Flere autoritære styresmakter har innskrenket det demokratiske handlingsrommet etter den arabiske
våren. Dette gjelder særlig restriksjoner på studenters ytrings- og forsamlingsfrihet. Etter et års
saksgang i rettssystemet ble studentpolitiker og -aktivist Welcome Zimuto den 20. mars dømt til
samfunnstjeneste for å ha sett en video om den arabiske våren. Ytterligere seks studenter ble
arrestert da de demonstrerte utenfor rettssalen.

Kriterier for ordning – brudd på menneskerettigheter

Lokalt samarbeid

Studenter som skal tas opp i programmet, har blitt utvist fra et lærested på grunn av sitt
engasjement; det være seg i studentbevegelsen, i et politisk parti, i LHBT-organisasjoner o.l.
Ordningen må basere seg på informasjon fra lokale samarbeidspartnere som kjenner til situasjonen
for studentene i de aktuelle landene. Menneskerettighetsorganisasjoner, utenriksstasjonene og
student- og lærerorganisasjoner vil være viktige informasjonskilder. I f eks Zimbabwe har Student
Solidarity Trust i løpet av de siste ti årene opparbeidet seg kompetanse på studentrettigheter, og har
lang erfaring i å bekrefte eller avkrefte hvorvidt studenter har blitt utvist på grunn av sin aktivisme.

Derfor burde ordningen støtte seg på lokale sivilsamfunnsorganisasjoner som innhenter informasjon
om studentens politiske og sosiale engasjement og deretter nominerer studenten til den norske
ordningen for forfulgte studenter.

Utvelgelse – sammensatte kompetanseområder
I Norge må man på forhånd ha inngått individuelle avtaler med universiteter og høgskoler, hvor de
forplikter seg til å ta opp et visst antall studenter i året via ordningen.

Selve utvelgelsen blir gjennomført av en komite med representanter fra forskjellige institusjoner og
med ulike kunnskapsområder. Aktuelle kompetanseområder og organisasjoner kan være
representert igjennom Amnesty Internasjonal, Flyktninghjelpen, PEN, NOKUT (Nasjonalt Organ for
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Kvalitet i Utdanningen), UHR (Universitets- og Høgskolerådet), SAIH, Kunnskapsdepartementet,
Utenriksdepartementet, NORAD, Justiskomiteen og en studentrepresentant fra NSO.

UNESCOs rapport “Education Under Attack” fra 2010 dokumenterer politiske og ideologiske overgrep
rettet mot utdanningsinstitusjoner og -aktører i over 30 land. Dette dokumentasjonsarbeidet bør
ligge til grunn når land og studenter skal velges. SAIH og NSO foreslår videre at ordningen som
skisseres her, først introduseres i en prøveperiode der man kan begynne med noen utvalgte land.
Hviterussland og Zimbabwe gjenspeiler områdesatsninger for norsk utenrikspolitikk, og SAIH og NSO
mener disse landene må tas med i prøveordningen. På sikt kan det være interessant om Stortinget er
med på å nominere aktuelle land eller regioner.

I Norge
Studentene mottar invitasjon fra lærestedene, og kan deretter søke en egen finansielle støtteordning
som for eksempel kan administreres via Lånekassen. Når studentene kommer til Norge er det
lærestedene som har ansvar for oppfølging, men her kan også norsk sivilsamfunn eller SAIH spille en
viktig rolle. Studentene vil ha ulik akademiske bakgrunn, noen på bachelor-nivå og andre på master.
Avhengig av studievalget kan det for mange av studentene i ordningen være behov for
norskopplæring, slik som tilbys til utenlandsstudenter ved Universitetet i Oslo.

Finansiering
Ordningen må sees på som et bidrag til en samstemt politikk for utvikling, og finansieringen kan
derfor kanaliseres over statsbudsjettet gjennom både Utenriksdepartementet og/eller
Kunnskapsdepartementet. SAIH og NSO foreslår at dette er en stipendordning, fremfor at studentene
må ta opp lån på studiefinansieringen.

Kostnad for 30 studenter i tre års utdanning og et års norsk undervisning estimeres til: 12 mill. NOK

Kostnaden er basert på lånekassens estimater for hva det koster å være student i Norge. Beløpet
inkluderer administrative kostnader, reiser, et treårig utdannelsesløp og ett år med
norskundervisning.

For mer informasjon ta kontakt med Anja Bakken Riise, nestleder SAIH.
45438349, Nestleder1@saih.no
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STi-sak 42/12 Forsering av emner
_______________________________________________________________________

Begrepsforklaring
Forsering – påskynde sterkt (forsere fram en sak)

Forkortelser
NTNU – Norges teknisk- naturvitenskaplige universitet
Vg1, Vg2, Vg3 – Videregående trinn 1, 2 og 3
UiO – Universitetet i Oslo
IME – Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk
_______________________________________________________________________

Bakgrunn for saken1
”- De mest begavede barna blir så grovt understimulert at hvis vi hadde behandlet2
hunden vår slik, hadde vi stemplet det som dyremishandling, sier kjemiprofessor Martin3
Ystenes (NTNU). Han råder foreldrene til de smarteste barna til å sende ungene på4
privatskole (Oppslag i Aftenposten 26.01.04).”5

6
Det skjedde ikke mye etter oppslaget i Aftenposten før i 2006. Gjennom opplæringsloven7
§ 1-14 åpnet skolereformen Kunnskapsløftet for at flinke ungdomsskoleelever kunne ta8
språk og realfag på videregående. Ordningen har vært lite brukt hittil, bare 953 av9
193 000 elever benyttet seg av tilbudet forrige skoleår. Etter at forseringen på10
ungdomsskolen ble tilbudt tar enkelte elever i 10. klasse på ungdomsskolen matematikk11
1T på en nærliggende videregående skole. Dette fører ofte til at disse elevene tar R1 når12
de går i Vg1, og R2 når de går i Vg2. Det vil si at det ikke er noe matematikktilbud til disse13
elevene når de starter i Vg3. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen har ønsket å øke14
omfanget og tilbudet til de flinke elevene, og har åpnet for at flinke elever i videregående15
skoler skal få tilbud om å ta fag på universitetet.16

17
Universitetet i Oslo har gitt tilbud i matematikk til dyktige elever ved videregående en18
stund allerede. Felles for elevene er at de er ferdige med matematikken på videregående19
tidligere enn normalt, både R1 og R2, og minst har fått karakteren fem (5). Nå har de20
også tatt et skritt videre og opprettet en egen klasse for de flinke elevene. De tilbyr21
forelesningen på kveldstid, noe som gjør det lettere å kombinere med vanlig skolegang.22
Undervisningen består dels av forelesninger, dels av regneøvelser. Elevene har23
midtveiseksamen ved juletider og avsluttende eksamen i slutten av april slik at eksamen24
ikke kommer samtidig med eksamener på videregående skole.25

26
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Dette er ikke et tilbud ved NTNU per dags dato.27

28
Saksbehandlers vurdering29
Det er et mål å få flere elever til å søke opptak på realfaglige emner og språkemner på30
universitetsnivå. Mange av disse elevene vet i dag lite om hvilke studier som tilbys, men31
ved å kunne forsere emner på det siste året på videregående skole får de informasjon om32
mulige studieveier.33

34
På UiO må de videregående skolene selv aktivt melde inn elevene som er aktuelle for35
ordningen. Etter søknadsfristen får skolene som har meldt inn elever en e-post med blant36
annet informasjon om videre prosedyrer og innsending av dokumentasjon på oppfylte37
kompetansekrav. Kompetansekravene til de forskjellige fagområdene finnes i tabellen38
under:39

NTNU har allerede har karakterkrav fire (4) i R2 i sivilingeniørutdanningene. På tross av40
denne karakteren mener saksbehandler at karakterkravet for både R1 og R2 i dette41
tilbudet skal være fem (5) som på UiO. Dette for å sikre at det er de aller flinkeste som får42
tilbudet, i tillegg til å være trygg på at elevene er godt skikket til å starte på de mer43
utfordrende emnene. De samme kravene gjelder realfagene og språkfagene. Videre er44
det viktig at NTNU stiller krav til en ellers normal progresjon, at eleven har stor45
arbeidskapasitet og evne til å jobbe strukturert og målrettet.46

47
Om elevene skal ta emnene på dagtid, mener saksbehandler at det bør settes et tak på48
hvor mange elever som skal få ta emnet. Dette fordi det viktigste at alle NTNUs studenter49
fortsatt har plass i samme emne. Foreløpig er tilbudet så lite kjent, at det neppe vil by på50
problemer i en eventuell prøveperiode, men i framtiden bør man sette et tak. Om tilbudet51
blir på kveldstid vil forelesningssalene være ledige, og saksbehandler ser ikke lenger52
noen grunn til å begrense antallet som skal få forsere emner ved NTNU. Det forutsettes i53
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begge tilfeller at skolen og den aktuelle eleven setter seg inn i emnebeskrivelsene og54
nøye vurderer elevens forutsetninger for å delta på og fullføre aktuelt emne, da det er55
elevene som tilfredsstiller kravene og som er oppmeldt fra skolen sin som får forsere56
emnene. Dersom det er flere søkere som tilfredsstiller kompetansekravene enn det er57
tilgjengelige plasser, vil søkerne rangeres på bakgrunn av karakterene i faget som inngår58
i kompetansekravene. Søkerne med lik karakter i faget rangeres etter samlet karaktersnitt59
for alle avsluttende fag i videregående opplæring. Saksbehandler mener at NTNU først60
og fremst bør tilby undervisningen på dagtid, frem til tilbudet blir benyttet av så mange61
skoler og elever at taket som blir satt overskrides. Da bør det opprettes egne kveldskurs62
slik at tilbudet ikke går på akkord med tilbudet til NTNUs studenter, men disse kursene63
kan gå over 2 semestre med en undervisning i uken. Tilbudet skal være i samarbeid med64
utdanningsmyndighetene i Sør-Trøndelag og skal legges inn i elevenes normale skoledag65
om det er dagskurs.66

67
Hvor mye ressurser skal NTNU legge i prosjektet? Saksbehandler foreslår å gjøre som på68
UiO – NTNU holder forelesere og eventuelle gruppelærere, lokaler og infrastruktur ellers69
på campus, mens utdanningsmyndighetene holder bøker, betaler reisekostnader og70
annet for elevene. Gruppelærerne kan gjerne være undervisning- eller studentassistenter.71

72
NTNU bør se på tilbudet som et rekrutteringstiltak. Tiltaket er viktig for å rekruttere73
talenter til realfag og språk med tanke på etterspørselen fra næringslivets behov for74
kompetanse i framtiden. Slik sikrer man at elevene har ønsket kompetanse og75
fagsammensetning før de kommer på universitet. Saksbehandler mener at76
forseringstilbudet skal, og vil, gi faglig sterke elever med økt motivasjon og læringsglede,77
som igjen vil føre til økt rekruttering til realfag, teknologiretningene og høyre78
gjennomstrømning.79

80
Tilbudet fra NTNU skal i første omgang være tiltenkt realfag og fremmedspråk.81
Saksbehandler har også skrevet opp IT, da frafallet er høyt og gjennomstrømningen er82
lav ved IME. Om tilbudet skal utvides og videreføres kan man se på om83
samfunnsvitenskap, økonomi og historie også skal være med. Tilbudet ved NTNU bør84
derfor gjelde:85

86
Matematikk87
Fremmedspråk som engelsk, spansk, tysk og fransk88
Kjemi89
Fysikk90
IT91

92
Forseringselevene skal ha de samme øvingene og prøvene som de på universitetet har.93
Tilbudet som det blir fremstilt i sakspapiret, legger opp til at det integreres i elevenes94
normale skoledag om undervisningen skjer på dagtid. Om undervisningen derimot skjer95
på kveldstid, vil dette ta opp tid som elevene driver med andre fritidsaktiviteter eller jobber96
i deltidsjobber. På UiO får elevene 5000 kroner i stipend om de fullfører emnene de97
melder seg opp i. Saksbehandler synes dette er en positiv gulrot og ønsker å opprette98
ordningen også på NTNU.99

100
Det bærende prinsippet i Opplæringsloven er at alle elever har en rett til tilpasset101
opplæring. En forutsetning for en slik tilpasning er at læreren sørger for at alle elever102
trives på skolen og at de opplever opplæringen som meningsfull. Det er altså viktig at103
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man blir sett for sine særegne behov, og at man finner en løsning. Saksbehandler ønsker104
at NTNU bidrar til en slik løsning. De dyktige elevene skal få muligheten til å bli enda105
dyktigere. Det er ingen som har glede av å lære ”to-gangen” i kor gjentatte ganger.106

107
Arbeidsutvalgets innstilling108
Studenttinget NTNU mener at:109

110
NTNU skal gi videregående elever med karakter fem (5) eller høyere tilgang til111
undervisning i realfag og fremmedspråk på universitetet.112
Tilbudet skal være et prøveprosjekt i 3 år, deretter evalueres og eventuelt113
videreføres og utvides114
NTNU er ansvarlige for forelesere og gruppelærere, lokaler og infrastruktur ellers115
på campus.116
NTNU skal gi et stipend på 5000 kroner til elever som fullfører emnene.117
Tilbudet må utarbeides i samarbeid med utdanningsmyndighetene i Sør-118
Trøndelag.119
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Linker
NTNUs strategi: http://www.ntnu.no/ntnu-2020
Språkkrav NTNU: http://www.ntnu.edu/studies/langcourses/languagerequirements

Vedlegg
Internasjonal handlingsplan 2011-2014

Forkortelser
NTNU – Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet
MNT – Matematikk, naturfag og teknologi
HF – Det Humanistiske fakultet
SVT – Fakultetet for Samfunnsvitenskap og Teknologiledelse

Bakgrunn for saken1
På NTNU finnes det i dag 35 ulike internasjonale masterprogram. Hovedandelen av disse2
programmene ligger innenfor MNT-fagene, men det er også et lite antall på HF og SVT.3
De siste årene har det blitt opprettet flere internasjonale masterprogram. I årets styresak4
angående studieprogramporteføljen har norske masterprogrammer blitt forslått nedlagt,5
samtidig som man oppretter det samme studietilbudet i en internasjonal mastergrad. Det6
har blitt signalisert fra ledelsen på flere fakulteter at dette er en utvikling som vil fortsette.7
Det har også blitt større press på fakultetene i arbeidet med å rasjonalisere og8
konsolidere sin studieprogramportefølje. Dette innebærer at studieprogram som har9
overlappende innehold slås sammen, og dermed sparer fakultetet ressurser på10
administrative oppgaver.11

12
Saksbehandler ønsker på ingen måte å stille seg negativ til opprettelse av internasjonale13
masterprogrammer. Samtidig mener saksbehandler at det er viktig at universitetet har en14
tydelig politikk på hva formålet med disse programmene er. Er formålet å rekruttere15
internasjonale studenter, eller å gi et tilbud som byr på en merverdi utover fagfeltet16
graden ligger innunder? Er dette en utvikling vi ønsker?17

18
Saksbehandlers vurdering19
Hvis man ser på beskrivelsene av de ulike programmene så er det lite, eller ingenting20
som skiller dem fra de ordinære masterprogrammene, med unntak av at alle21
undervisningsaktiviteter foregår på engelsk. Saksbehandler mener at dette er med på å22
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underbygge problemstillingen om hva et internasjonalt studieprogram skal være.23
Gjennom kvalifikasjonsrammeverket må utdanningsinstitusjonene nå, i større grad enn24
før, beskrive kompetansen en kandidat skal ha etter endt utdannelse. Dette vil25
forhåpentligvis bidra til en bevisstgjøring rundt hva slags tilleggskompetanse en student26
skal få gjennom å gå på et internasjonalt masterprogram.27

28
Sentrale føringer29
I årets styresak står det ”I tråd med vår strategi og vår internasjonale handlingsplan blir30
NTNU stadig mer internasjonalt. Omgjøringene av en del av våre egne program til31
internasjonale program illustrerer dette godt.” Saksbehandler mener dette er en litt enkel32
fremstilling av utviklingen. Det er riktig at strategien og handlingsplanen fordrer mer33
internasjonalisering av universitetet. På en annen side står det ikke i noe i verken34
strategien eller internasjonal handlingsplan at internasjonale masterprogrammer er et35
godt virkemiddel for å bli ”mer internasjonale”.36

37
Saksbehandler ser heller på målet om at NTNU skal ”… tiltrekke seg de beste38
studentene…”, og ”… og utvikle en tydelig, ambisiøs profil på studieporteføljen…” som39
viktige føringer for utviklingen av studietilbudet. Vi kan ikke si at vi har en tydelig profil på40
studieporteføljen når vi ikke har definert hva målet med internasjonale masterprogrammer41
er, og når utbytte av å gå på et slikt program er uavklart.42

43
Norske vs internasjonale studenter44
Samlet sett er fordelingen mellom norske og internasjonale studenter på de45
internasjonale masterprogrammene cirka 40/60. Saksbehandler er ikke kjent med at det46
finnes strategiske retningslinjer rundt denne balansen. Hvis man ser på det samme tallet47
totalt på NTNU er antallet internasjonale studenter snaue 10% av den totale48
studentmassen. Kort sagt vil det bety at hvis det opprettes flere internasjonale49
masterprogrammer og man ikke adresserer fordelingen av norske og internasjonale50
studenter kan man komme i en situasjon der man ikke lenger leverer mange nok norske51
kandidater fra disse programmene. Saksbehandler mener det er helt uakseptabelt da52
NTNU har et ansvar for å møte samfunnets behov for kompetent arbeidskraft, spesielt53
nasjonalt. Hvordan denne fordelingen skal gjøres er et komplekst spørsmål. Dette må54
være en vurdering som er gjort opp mot læringsmålene på de ulike studieprogrammene.55

56
Saksbehandler mener også at dette er et spørsmål om profilering. Som nevnt tidligere57
synes saksbehandler det er vanskelig å se hva som skiller et ordinært masterprogram fra58
et internasjonalt masterprogram. Dermed blir det også vanskelig å kommunisere til59
norske studenter merverdien av å velge et internasjonalt masterprogram. Slik60
saksbehandler ser det er noe av denne merverdien at studenten kommer inn i et61
internasjonalt miljø. Man har studenter og professorer rundt seg som kommer fra62
forskjellige steder i verden, og blir derfor i større grad eksponert for ulike kulturer og63
holdninger. Dette gjør igjen spørsmålet om andelen norske studenter gjeldende: Hvor stor64
kan andelen av norske studenter bli før merverdien av et internasjonalt studiemiljø blir65
neglisjerbar?66

67
Kvalitet på internasjonale masterprogrammer68
Det er noen spesielle utfordringer i studieprogram som har en så høy andel69
internasjonale studenter. Språkkunnskapen til både de vitenskapelige ansatte og70
studentene er kanskje den mest avgjørende. Mange klager fra studenter kommer på71
nettopp dårlige språkkunnskaper. For at internasjonale masterprogram skal kunne ha72
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tilstrekkelig kvalitet må derfor disse forholdene bedres. For de vitenskapelige ansatte er73
NTNU nødt til å stille strengere krav til engelskkunnskaper ved ansettelser. Dette burde74
vært en selvfølge, men dessverre er det enda slik at tilbudet er for dårlig.75

76
Da det gjelder språkkunnskapene til studentene er dette litt mer sammensatt. Noe av77
utfordringen her ligger i at det ikke kan stilles språklige krav til studenter som kommer fra78
EU hvis de har hatt engelsk som andrespråk i mer enn sju år (se link). Dette kommer av79
det felles europeiske rammeverket som ble utformet for å øke studentmobiliteten innad i80
Europa. Studenter som kommer utenfra EU må dokumentere sine språkkunnskaper81
gjennom en av de standardiserte testene som er angitt i NTNUs språkkrav (se link). Selv82
om dette skulle bety at de internasjonale studentene som kom hit er gode i engelsk har83
saksbehandler erfart at det finnes mange avvik. Derfor er det helt avgjørende at også de84
internasjonale studentene har et godt tilbud for å heve sin språkkompetanse mens de er85
studenter på NTNU.86

87
Arbeidsutvalgets innstilling88
Studenttinget mener at NTNU må:89

90
Utarbeide en policy for bruken av internasjonale masterprogrammer.91
Tydeliggjøre hva som skiller de internasjonale masterprogrammene fra de92
ordinære masterprogrammene i studieprogrammenes læringsmål. Her er93
gevinsten av å være en del av et internasjonalt miljø sentral.94
Definere en andel av norske studenter på de internasjonale masterprogrammene.95
Hvis man har lave søkertall blant norske studenter kan denne andelen senkes.96
Språkkunnskapene til studenter og ansatte må kvalitetssikres, og tilbudet om97
språkopplæring må utvides.98


