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MØTEREFERAT 
Studenttingsmøte 09/012  
Dato: 11.10.12               
Møtetid: Kl. 18.15  
Møtested: R 10, Realfagsbygget 
Referent: Hege Hoem Spjøtvold 
Tellekorps:  
Møteleder: Sverre Bugge Midthjell  
 
 
Til:  Arbeidsutvalget 
  Representanter med vara 
  Faste observatører 
 
 
Kopi til: Styret NTNU 
  Administrasjonen NTNU 

Studentutvalg/ studenter i råd, verv og utvalg 
Studentparlamentet ved universiteter og vitenskapelige høyskoler 
Norsk Studentunion 

  Studentmedia 
 
 
Tilstede:        Representant fra: 
Rikke Lund        HF 
Ingrid Skogholt       HF 
Camilla Solheim Rikardsen     HF-AU 
Madeleine Lorås       IME 
Aslak Eriksen       IVT 
Simon Sandvåg       IVT-AU 
Anders Rohde       IVT 
Martin Austin Stormoen      IVT 
Anja Johnsen    (vara)   NT 
David Leiva        SVT 
Jirka Konietzny       SVT-AU 
Tina S Jacobsen       SVT 
Camilla Vedeler       SVT 
Eivind Rindal        SVT 
Anja Ziolkowski       Fungerende leder, STi 
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Forfall:           
Thea Hougsrud Andreassen     AB 
Emilie Ranheim Skytøen      DMF 
Andreas Nilsen Kosmo      HF 
Kenneth J. Wannebo      IME 
Kristine Valentinsen       IME 
Morten Skadsem Holthe      IME 
Arve Grinden        IVT 
Lars Grønnestad       NT 
Xx         NT mangler  1 
representant 
Ola Rønning        SVT 
Nina Gulzari        SVT 
Vytautas Hermansen      SVT 
Jon Mikkel Haugen       Fafo Nest 
Cathinka Thyness       Sykmeldt leder, STi 
 
 
 
Bakbenk 
Nathalie Jonkers       Leder i SAIH-Trondheim 
Ingrid Kallstøl       Styremedlem i SAIH-Trd 
Tina Melfjord        NTNU-Styret 
Michael Johansen       NTNU-Styret 
Jo Anders Sollien 
Henrik Stamnes Dahl      FTR2-SVT 
Torbjørn Aase       KK 
Vilde Coward       Nestleder VT 
 
 

 

DAGSORDEN 
 

Torsdag 11 oktober kl. 18.15, R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen 
 
Kl. 18.15 Velkommen  
 Godkjenning av møteleder, referent, tellekorps og møteinnkalling 
 Godkjenning av dagsorden og tidsplan  
 
 
Kl. 18.30 STi – sak 39/12  Oppnevning av representanter til   
      Skikkethetsnemnda  
 
Kl. 18.45 STi – sak 40/12  Veien videre til utlandet med NTNU, på 1-2-3 
 
 
Kl. 19.45 Pause 
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Kl. 20.00  STi - sak 42/12  Forsering av emner 
 
Kl. 20.45  STi – sak 43/12   Internasjonale masterprogram 
 
Kl. 21.30  STi – sak 41/12   Ordning for utviste studenter 
 
 
Kl. 22.00  Referatsaker 
 
 
Kl. 22.15  Eventuelt  
 
  Møtekritikk 
 
 
Kl. 22.30 Møtet heves! 
 

 
Sverre Bugge Midthjell ble godkjent som møteleder og Hege Hoem Spjøtvold ble 

godkjent 
som referent. Møteinnkalling ble godkjent. 
 
Tellekorps ble Tina Helen B. Melfjord og Michael Johansen 
 
 

 
Studenttingssaker: 
 

STi-sak 39/12  Oppnevning av representanter til Skikkethetsnemnda 
(kl. 18.15) Anja Ziolkowski orienterte  
Det var 14 stemmeberettigede i saken. 
 
Kandidaten stilte på papir 
 
Kandidater: Jonas Borchgrevink Madsen 
 
Votering: Valgt ved akklamasjon 
 
Vedtak:  «Jonas Borchgrevink Madsen ble oppnevnt til Skikkethetsnemnda for 
  2013» 
 
 
 
STi-sak 40/12  Veien videre til utlandet med NTNU, på 1-2-3 
(kl. 18.20) Jirka Konietzny orienterte 
Det var 14 stemmeberettigede i saken. 
 
 
Det kom inn 6 endringsforslag 
Strek ble satt kl. 19.18 
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Endringsforslag:  
Forslag 2: Fremmet av Eivind Rindal 

  Stryk punkt på linje 121 – 125 

 

Forslag 4: Fremmet av Eivind Rindal 

  Bytte pkt linje 136 med punkt nr 8 i innstillingen i STi-sak 39/10 

• 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.  
 

Forslag 1: Fremmet av Martin A. Stormoen 

  Tilleggsforslag linje 143: 

, og spørsmål rundt søknaden som angår instituttet, som f.eks 

anbefalingsbrev» 

 

Forslag 5: Fremmet av Camilla R. Solheim 

Endre linje 144: «Skal godkjenne fagplan før, under og etter et 

utenlandsopphold slik at muligheten for normert studieprogresjon blir 

ivaretatt» 

 

Forslag 3: Fremmet av Eivind Rindal 

  Nytt punkt på linje 153 

«Alle avtaler som inngås angående forskning med andre universiteter 

skal også omhandle utveksling av studenter» 

 

Forslag 6: Fremmet av Eivind Rindal 

Nytt punkt etter linje 153 

«NTNU plikter å følge opp Internasjonal seksjon med tilstrekkelige 

økonomiske ressurser, samt øremerke tilskudd til institutter og fakulteter 

som ønsker å ha mer fokus på utveksling» 

 
Votering:  
 
Votering over forslag 2: 5 stemmer for, 8 stemmer mot og 1 avholdende 
    Forslaget falt 
 
Votering over forslag 4: 5 stemmer for, 7 stemmer mot og 2 avholdende 
    Forslaget falt 
 
Votering over forslag 1: Enstemmig vedtatt 
 
Votering over forslag 5: 12 stemmer for og 2 avholdende 
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    Forslaget ble vedtatt 
 
Votering over forslag 3: 5 stemmer for, 4 stemmer mot og 5 avholdende 
    Forslaget ble vedtatt 
 
Votering over forslag 6: 12 stemmer for, 1 stemme mot og 1 avholdende 
    Forslaget ble vedtatt 
 
 
 
 
 
Vedtak:   

 

 «STi-ledelsen skal ha en årlig gjennomgang av listen over tiltak i samarbeid 

med Internasjonal seksjon og AU. 

 hvert andre år skal STi se på arbeidet til IS og vurdere om nye tiltak bør 

legges til listen. 

 STi skal jobbe for å tydeliggjøre de skisserte ansvarområdene ovenfor. 

Studenten skal 

 sette seg inn i fremgangsmåten for å dra til utlandet ved hjelp av NTNUs 

informasjonssider på nett. 

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

 etter endt utenlandsopphold skrive en kort rapport med hvilke emner som ble 

tatt, kvaliteten (faglig og sosialt), tips og annen nyttig informasjon. Denne 

rapporten må leveres før man får utenlandsoppholdet godkjent.  

 Melde inn eventuelle endringer underveis i utenlandsoppholdet til veileder ved 

instituttet.  

Hvert institutt  

 skal ha tilstrekkelig antall samarbeidsavtaler og anbefalte universiteter 

tilpasset instituttenes størrelse. 

 må gi tydelig og tilstrekkelig informasjon om utvekslingsmuligheter på sine 

hjemmesider. 

 er ansvarlig for å ha en veileder med ansvar for utveksling som kan hjelpe 

studenten.  

Veileder på institutt 

 skal bistå studenten i faglige spørsmål, og spørsmål rundt søknaden som 

angår instituttet, som f.eks anbefalingsbrev 

 Skal godkjenne fagplan før, under og etter et utenlandsopphold slik at 

muligheten for normert studieprogresjon blir ivaretatt. 

Internasjonal seksjon skal 
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 fortsette arbeidet med fellesveiledninger og presentasjoner av vertskontinent 

og land, men markedsføre tilbudet bedre og benytte flere kanaler for å nå 

studentene. 

 bistå studenter med praktisk informasjon og formaliteter som å skrive ut 

attester, søke stipend, planlegging og avtale. 

 ha ansvar for alle studentrapporter og vedlikeholde avtaledatabasen.  

 gi veiledere på alle institutt tilstrekkelig opplæring.  

 Alle avtaler som inngås angående forskning med andre universiteter skal også 

omhandle utveksling av studenter 

 NTNU plikter å følge opp Internasjonal seksjon med tilstrekkelige økonomiske 

ressurser, samt øremerke tilskudd til institutter og fakulteter som ønsker å ha 

mer fokus på utveksling» 

 
 
 
PAUSE kl 19.40 – 19.55 
 
 
STi-sak 42/12  Forsering av emner 
(kl. 19.55) Anja Ziolkowski orienterte 
Det var 14 stemmeberettigede i saken. 
 
5 endringsforslag kom inn i saken 
Strek satt kl. 20.45 
 
Forslag 1: Fremmet av David Zhu Leiva 

  Linje 117: Stryke «på 5000 kr» osv og erstatt med 

«tilsvarende det som gis av Lånekassen når det aktuelle emnet bestås» 

 

Forslag 2: Fremmet av Eivind Rindal 

Linje 117: endre «på 5000 kr» til «som dekker alle reelle kostnader til 

undervisningsmateriell og reise,  

inntil en maksgrense på 10 000 kroner» 

 

Forslag 3: Fremmet av Aslak A. Eriksen 

  tillegg linje 119: 

«+ eksisterende tilbud som driver med relevant rekrutteringsarbeid som 

f.eks RENATE skal involveres»  

 

Forslag 4: Fremmet av Eivind Rindal 

  Tillegg 111:  …(5) eller høyere «i angjeldende fag»    

  tilgang til….. 

 



 

  

 

7 

Forslag 5: Fremmet av Tina Jackobsen 

  Endre linje 117 

  ….5000 kroner per elev til videre investering og utvikling av prosjektet» 

 
 
Votering:  
 
Votering over forslag 4: Vedtatt mot 1 avholdende 
 
Votering over forslag 5: 2 stemmer for, 10 stemmer mot og 2 avholdende 
    Forslaget falt 
 
Votering over forslag 2: 4 stemmer for, 8 stemmer mot og 2 avholdende 
    Forslaget falt 
 
 
Votering over forslag 1: 4 stemmer for, 8 stemmer mot og 2 avholdende 
    Forslaget falt 
 
Votering over forslag 3: Vedtatt mot 1 avholdende 
 
Votering over helheten med endringer: Enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak:   
«Studenttinget NTNU mener at: 
 
• NTNU skal gi videregående elever med karakter fem (5) eller høyere i 

angjeldende fag tilgang til undervisning i realfag og fremmedspråk på 
universitetet. 

• Tilbudet skal være et prøveprosjekt i 3 år, deretter evalueres og eventuelt 
videreføres og utvides  

• NTNU er ansvarlige for forelesere og gruppelærere, lokaler og infrastruktur 
ellers på campus.  

• NTNU skal gi et stipend på 5000 kroner til elever som fullfører emnene. 
• Tilbudet må utarbeides i samarbeid med utdanningsmyndighetene i Sør-

Trøndelag og  eksisterende tilbud som driver med relevant rekrutteringsarbeid 
som f.eks RENATE skal involveres» 

 
 
 
STi-sak 43/12  Internasjonale masterprogram 
Anja Ziolkowski innledet i saken. 
(kl. 21.00) Det var 14 stemmeberettigede under saken.  
 
1 endringsforslag kom inn 
Strek satt kl. 21.15 
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Forslag 1: Fremmet av Eivind Rindal 
  Tillegg linje 99: 

«For studenter som i utgangspunktet følger en «ikke internasjonale» 
master, men av grunner som fag kombinasjon og det at studenten 
skriver oppgaver på Engelsk, kan studenten søke om dokumentasjon 
på dette med tanke på et internasjonalt arbeidsmarked» 

 
Votering: 12 stemmer for og 2 avholdende – vedtatt 
 
Helheten:  Enstemmig 
  
 
Vedtak:   
Studenttinget mener at NTNU må:  
 

 Utarbeide en policy for bruken av internasjonale masterprogrammer.  

 Tydeliggjøre hva som skiller de internasjonale masterprogrammene fra de 
ordinære masterprogrammene i studieprogrammenes læringsmål. Her er 
gevinsten av å være en del av et internasjonalt miljø sentral. 

 Definere en andel av norske studenter på de internasjonale masterprogrammene. 
Hvis man har lave søkertall blant norske studenter kan denne andelen senkes.  

 Språkkunnskapene til studenter og ansatte må kvalitetssikres, og tilbudet om 
språkopplæring må utvides. 

 Studenter som ikke følger et Internasjonalt masterprogram, men som allikevel har 
fag og oppgaver på engelsk, må få søke om dokumentasjon på dette. Dette med 
tanke på et internasjonalt arbeidsmarked 

 
 
 
STi-sak 41/12  Ordning for utviste studenter 
Jirka  Konietzny innledet i saken. 
(kl. 21.20 ) Det var 14 stemmeberettigede under saken.  
 
Votering: Enstemmig  
  
Vedtak:  «Studenttinget NTNU støtter SAIHs initiativ til opprettelsen av ordningen 

for utviste studenter. Studenttinget mener også at NTNU skal være en 
aktiv pådriver for en slik ordning»  

 
 
Referatsaker: 
 
Ref-sak 71/12  STi-møte 08/12 
Godkjent 
 
Ref-sak 72/12  AU-møte 19/12 – 21/12 
Referert 
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Ref-sak 73/12  AU-medlemmene referer kort siden sist 
AU-medlemmene orienterte og i tillegg var informasjon sendt ut på mail 
 
Ref-sak 74/12  Referat fra styret 
Styrerepresentantene orienterte og i tillegg var informasjon sendt ut på mail 
 
Ref-sak 75/12  Referat fra studentråd/allmøter 
Rikke orienterte fra HF 
 
Ref-sak 76/12  Referat fra Velferdstinget 
Vilde Coward refererte fra Velferdstinget 
 
Ref-sak 77/12  Referat fra råd, verv og utvalg STi innstiller til 
Det var ingen som hadde noe å referere 
 
Ref-sak 78/12  Referat fra SP-HiST og DMMH 
Anja Ziolkowski refererte fra SP-HiST som har kommet på mail 
 
Ref-sak 79/12  Referat fra NSO 
Anja Ziolkowski orienterte fra Landsmøte 
 
Ref-sak 80/12  Referat fra oppnevninger gjort i AU 
Ingen oppnevninger er gjort 
 
 
 
Eventuelt: 
Anja Ziolkowski orienterte om STi-valget 
 
 
 
 
Møtekritikk  
Tatt til etterretning. 
 
 
 
Møtet ble hevet kl. 22.00 
 
 
 
 
Anja Ziolkowski /s/ 
Organisatorisk nestleder      Hege Hoem Spjøtvold/s/ 

Referent 


