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Møtedato: 22.11.2012 Saksbehandler: Anja Ziolkowski
_______________________________________________________________________

STi-sak 50/12 Etiske retningslinjer for NTNU
_______________________________________________________________________

Vedlegg
Dagens etiske retningslinjer ved NTNU

Forkortelser
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet
STi – Studenttinget
Konvensjoner – avtaler
FN – De forente nasjoner
ILO – Internation Labour Organization
_______________________________________________________________________

Bakgrunn for saken1
NTNU har mange innkjøps- og tjenesteavtaler som en konsekvens av sin virksomhet.2
Studentparlamentet i Oslo hadde nylig en sak om etiske retningslinjer ved Universitet i3
Oslo etter at Universitet i Stavanger implementerte sine etiske retningslinjer. Dagens4
retningslinjer er ikke tilstrekkelig dekkende, og det ønskes derfor at NTNU er sitt5
samfunnsansvar bevisst og følger etiske retningslinjer ved inngåelse av nye innkjøp- og6
tjenesteavtaler.7

8
Etisk handel er handel som ivaretar og fremmer arbeidstakerrettigheter,9
menneskerettigheter og miljø i leverandørkjeden. Etiske krav, eller etiske retningslinjer,10
beskriver minstestandarder for disse områdene. Å stille etiske krav handler ikke om å11
eksportere norske arbeidsstandarder til andre land, men om å respektere grunnleggende12
arbeidstakerrettigheter og menneskerettigheter.13

14
Etisk handel er viktig, da NTNU på denne måten viser at universitetet er kjent med15
samfunnsansvaret gjennom å stille krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter,16
utvikling og miljø i ulike anskaffelser. Anskaffelsene som gjøres skal alltid skje innenfor17
det handlingsrommet som loven til enhver tid tillater.18

19
Saksbehandlers vurdering20
NTNU har, som en stor offentlig institusjon, et samfunnsansvar og må sørge for at driften21
er i samsvar med menneskerettighetene, folkeretten og internasjonale arbeidsrett- og22
miljøstandarder. Det er i da flere offentlige institusjoner og private bedrifter som har meldt23
seg inn i Etisk Handel, og saksbehandler mener NTNU også bør gjøre dette. De24
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ressursene og kompetansen som finnes der vil gjøre det lettere å følge de standardene25
som settes for etisk handel, samt oppfølging av tjeneste- og vareleverandørene.26
Etiske avtaler skal forankres i internasjonale avtaler vedtatt av FN og ILO. Dette gjelder27
spesielt Menneskerettighetene, Folkeretten, FNs konvensjon om barnets rettigheter og28
relevante ILO-konvensjoner.29

30
1. Tvangsarbeid/slavearbeid (ILO konvensjon nr. 29 og 105)31
1.1 Det skal ikke forekomme noen form for tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig32

arbeid.33
1.2 Arbeidere skal ikke måtte levere depositum eller identitetspapirer til arbeidsgiver og34

skal fritt kunne avslutte arbeidsforholdet med rimelig oppsigelsestid.35
36

2. Fagorganisering og kollektive forhandlinger (ILO konvensjon nr. 87, 98, 135 og 154)37
2.1 Arbeidere skal uten unntak ha rett til å slutte seg til eller etablere fagforeninger38

etter eget ønske, og til å forhandle kollektivt. Arbeidsgiver skal ikke blande seg inn39
i, hindre eller motarbeide fagorganisering eller kollektive forhandlinger.40

2.2 Fagforeningsrepresentanter skal ikke diskrimineres eller hindres i å utføre sitt41
fagforeningsarbeid.42

2.3 Dersom retten til fri organisering og/eller kollektive forhandlinger er begrenset ved43
lov, skal arbeidsgiveren legge til rette for, og ikke hindre alternative mekanismer for44
fri og uavhengig organisering og forhandling.45

46
3. Barnearbeid (FNs konvensjon om barnets rettigheter, ILO konvensjon nr. 138, 182 og47

79, ILO anbefaling nr. 146)48
3.1 Minstearbeid for arbeidere skal ikke være mindre enn 15 år og i tråd med49

nasjonal minstealder for ansettelse, eller;50
minstealder for obligatorisk skolegang,51

med høyeste alder som gjeldende. Dersom lokal minstealder er satt til 14 år i tråd52
med unntaket i ILO konvensjon 138, kan dette aksepteres.53

3.2 Nyrekruttering av barnearbeidere i strid med ovennevnte minstealder skal ikke54
finne sted.55

3.3 Barn under 18 år skal ikke utføre arbeid som er til skade for deres helse, sikkerhet56
eller moral, inkludert nattarbeid.57

3.4 Det skal etableres handlingsplaner for snarlig utfasing av barnearbeid som er i strid58
med ILO-konvensjonene 138 og 182. Handlingsplanene skal dokumenteres og59
kommuniseres til relevant personale og andre interessenter. Det skal legges til60
rette for støtteordninger hvor barn gis mulighet til utdanning inntil barnet ikke lenger61
er i skolepliktig alder.62

63
4. Diskriminering (ILO konvensjon nr. 100 og 111 og FNs64

kvinnediskrimineringskonvensjon)65
4.1 Det skal ikke forekomme diskriminering når det gjelder ansettelse, avlønning,66

opplæring, forfremmelse, oppsigelse eller pensjonering basert på etnisk tilhørighet,67
religion, alder, uførhet, kjønn, sivil status, seksuell legning, fagforeningsarbeid eller68
politisk tilhørighet.69

4.2. Det skal etableres vern mot seksuelt påtrengende, truende, fornærmende eller70
utnyttende adferd og mot diskriminering eller oppsigelse på usaklig grunnlag, f. eks71
ekteskap, graviditet, foreldrestand eller status som HIV-smittet.72

73
5. Brutal behandling74
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5.1 Fysisk mishandling eller avstraffelse, eller trussel om fysisk mishandling er forbudt.75
Det samme gjelder seksuelt eller annet misbruk og andre former for ydmykelser.76

6. Helse, miljø og sikkerhet (ILO konvensjon nr. 155 og anbefaling nr. 164)77
6.1. Det skal arbeides for å sikre arbeidere et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Farlige78

kjemikalier og andre stoffer skal håndteres forsvarlig. Nødvendige tiltak skal79
iverksettes for å forhindre og minimere ulykker og helseskader som resultat80
av, eller relatert til, forhold på arbeidsplassen.81

6.2. Arbeidere skal ha jevnlig og dokumentert opplæring i helse og sikkerhet.82
Helse- og sikkerhetsopplæring skal gjentas for nyansatte og omplasserte83
arbeidere.84

6.3. Arbeidere skal ha tilgang til rene sanitærfasiliteter og rent drikkevann. Hvis85
relevant, skal arbeidsgiver også besørge tilgang til fasiliteter for trygg86
oppbevaring av mat.87

6.4. Hvis arbeidsgiver tilbyr losji, skal dette være rent, sikkert, tilstrekkelig ventilert88
og med tilgang til rene sanitærfasiliteter og rent drikkevann.89

90
7. Lønn (ILO konvensjon nr. 131)91
7.1. Lønn til arbeidere for en normal arbeidsuke skal minst være i tråd med92

nasjonale minstelønnsbestemmelser eller bransjestandard, den høyeste93
gjelder. Lønn skal alltid være tilstrekkelig til å dekke grunnleggende behov,94
inkludert noe sparing.95

7.2. Lønnsforhold og utbetaling av lønn skal være skriftlig avtalefestet før arbeidet96
påbegynnes. Avtalen skal være forståelig for arbeideren.97

7.3. Fratrekk i lønn som disiplinærreaksjon tillates ikke.98
99

8. Arbeidstid (ILO konvensjon nr. 1 og 14)100
8.1. Arbeidstiden skal være i tråd med nasjonale lover eller bransjestandard, og101

ikke overstige arbeidstid i samsvar med gjeldende internasjonale102
konvensjoner. Normal arbeidstid per uke skal vanligvis ikke overstige 48 timer.103

8.2. Arbeidere skal ha minst én fridag per 7 dager.104
8.3. Overtid skal være begrenset og frivillig. Anbefalt maksimum overtid er 12 timer105

per uke, dvs. samlet arbeidstid på 60 timer per uke. Unntak fra dette kan106
aksepteres dersom det er regulert av en kollektiv avtale eller nasjonal lov.107

8.4. Arbeidere skal alltid ha overtidstillegg ved arbeidstidstid over normal arbeidstid108
(se punkt 8.1 over), minimum i tråd med gjeldende lover.109

110
9. Regulære ansettelser111
9.1. Forpliktelser overfor arbeidere, i tråd med internasjonale konvensjoner,112

nasjonale lover og regler om regulære ansettelser skal ikke omgås gjennom113
bruk av korttidsengasjementer (som bruk av kontraktsarbeidere, løsarbeidere114
og dagarbeidere), underkontraktører eller andre arbeidsrelasjoner.115

9.2. Alle arbeidere har krav på arbeidskontrakt på et språk de forstår.116
9.3. Lærlingprogram skal være klart definert med hensyn til varighet og innhold.117

118
10.Marginaliserte befolkningsgrupper119
10.1. Produksjon og bruk av naturressurser skal ikke bidra til å ødelegge ressurs- og120

inntektsgrunnlag for marginaliserte befolkningsgrupper, for eksempel ved å121
beslaglegge store landarealer, uforsvarlig bruk av vann eller andre122
naturressurser som befolkningsgruppene er avhengig av.123

124
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11.Miljø125
11.1. Tiltak for å redusere negative effekter på helse og miljø i hele verdikjeden skal126

gjennomføres gjennom minimering av utslipp, fremme effektiv og bærekraftig127
ressursbruk, inkludert energi og vann og minimering av drivhusgassutslipp i128
produksjon og transport. Lokalmiljøet på produksjonsstedet skal ikke bli drevet129
rovdrift på eller skadet av forurensning.130

11.2. Nasjonal og internasjonal miljølovgivning og -reguleringer skal overholdes og131
relevante utslippstillatelser skal innhentes.132

133
12.Korrupsjon134
12.1. Alle former for bestikkelser, er uakseptabelt, så som bruken av alternative135

kanaler for å sikre illegitime private eller arbeidsrelaterte fordeler til kunder,136
agenter, kontraktører, leverandører eller deres tilsatte samt offentlige137
tjenestemenn/-kvinner.138

139
13.Ledelsessystem hos leverandører140
Ledelsessystem er sentralt for implementering av etiske retningslinjer. NTNU141
understreker viktigheten av at leverandør har systemer som støtter implementeringen142
av disse. Forventningene er tydeliggjort ved at:143

Leverandøren bør utpeke en ansvarlig, sentralt i organisasjonen, for144
implementering av de etiske retningslinjene i egen virksomhet145
Leverandøren skal gjøre retningslinjene kjent i alle relevante deler av sin146
organisasjon147
Leverandøren skal innhente samtykke fra NTNU før produksjon eller deler av148
produksjon settes ut til en underleverandør/kontraktør der dette ikke er avtalt149
på forhånd150
Leverandøren skal kunne gjøre rede for hvor varer som er bestilt av NTNU blir151
produsert.152

14.Folkerett og krigsforbrytelser153
14.1 Leverandøren skal ikke delta i eller støtte opp om handlinger som bryter med154

folkeretten eller Genevekonvensjonen.155
14.2 Leverandøren skal ikke levere varer og tjenester på okkupert område på156

oppdrag fra den okkuperende makt, med mindre operasjonen har støtte fra157
FN.158

14.3 NTNU og NTNUs leverandører skal unngå handelspartnere som har aktiviteter159
i land som er pålagt handelsboikott av FN og/eller norske myndigheter.160

161
Arbeidsutvalgets innstilling162

Studenttinget NTNU mener at NTNU skal vedta etiske retningslinjer som163
inneholder krav til innkjøp og leverandører på følgende områder:164
1. Tvangsarbeid165
2. Fagorganisering/ kollektive forhandlinger166
3. Barnearbeid167
4. Diskriminering168
5. Brutal behandling169
6. Helse, miljø og sikkerhet170
7. Lønn171
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8. Arbeidstid172
9. Regulære ansettelser173
10.Marginaliserte befolkningsgrupper174
11.Miljø175
12.Korrupsjon176
13.Ledelsessystem hos leverandører177
14.Folkeretten og krigshandlinger178

179

Studenttinget NTNU mener at NTNU skal melde seg inn i Initiativ for etisk180
handel.181
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1. Misbruk av stilling

2. Inhabilitet

3. Forretningsomgang og sosialt
samvær

4. Gaver og andre ytelser
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Skriv ut

Tagger: økonomi etikk innkjøp bestilling retningslinjer bestille

Etikk ved bestilling
Målgruppe: Medarbeidere Tema: Bestilling

Etiske retningslinjer

for ansatte ved bestilling av varer, tjenester og ved kontakt med leverandører.

Misbruk av stilling #

Ikke bruk stillingen din til personlig gevinst. Som ansatt skal du

opprettholde og heve respekten for stillingen for å gi et godt inntrykk av

NTNU.

Inhabilitet #

Du skal ikke skaffe fordeler for deg selv, dine nærmeste eller venner.

Ikke la personlige interesser eller interessene til nære personer

påvirke bestillingsprosessen. Unngå at folk tviler på integriteten din.

Begrunn skriftlig innkjøp som skjer via firmaer som NTNU-ansatte har

personlige interesser i. Innkjøpene skal også godkjennes av

nærmeste sjef.

Dersom personlige interesser kan påvirke en sak, skal din leder

avgjøre habilitetsspørsmålet. Det samme gjelder når andre kan sette spørsmålstegn ved habiliteten.

Forretningsomgang og sosialt samvær #

Moderate former for gjestfrihet og sosialt samvær hører med til høflig forretningsomgang. Men oppmerksomhetsgraden

må ikke påvirke beslutningsprosessen eller gi andre grunn til å tro at den gjør det. Den må derfor stå i rimelig forhold til

det jobben krever.

Gaver og andre ytelser #

Du kan ikke motta gaver, provisjon, tjenester eller andre ytelser som er ment som smøring. Du kan heller ikke motta

gaver på vegne av andre som gis i samme hensikt.

Mindre reklameartikler og eksempelvis julehilsener i form av smågaver av liten verdi går ikke under bestemmelsen

ovenfor. Så lenge gaven ikke påvirker jobben din, er det som oftest greit å ta i mot den.

Vurder i hvert tilfelle om du bør ta i mot gaven eller ytelsen. Spør deg selv:

Kan denne gaven/ytelsen skade min eller NTNUs integritet?

Selv om du synes det er greit, vil andre mennesker trekke habiliteten i tvil?

Avslå gaven/ytelsen om du er i tvil. Ta ikke i mot ytelser/gaver som har sammenheng med en konkret sak som er
oppe for avgjørelse.

Tjenestereiser #
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Gjennomsnitt (0 Stemmer)

1 Vedlegg

NTNU skal dekke utgifter til reise og opphold når leverandører og næringslivet inviterer deg på besøk til bedrifter og

utstillinger med mer.

Privat bruk av rammeavtaler #

NTNUs rammeavtaler om levering av varer og tjenester skal ikke brukes til privat bruk. Dette gjelder også for dine nære

venner og familie.

Fortrolig og riktig informasjon #

Ikke bruk fortrolige opplysninger som du får gjennom jobben til personlig vinning. Behandle informasjon fra markedet

om tilbud eller tilbydere fortrolig. Ikke misbruk informasjonen overfor konkurrerende tilbydere. NTNU-ansatte skal opptre

i samsvar med god forretningsskikk, ha høy forretningsetisk standard og behandle leverandører likt.

Tvilstilfeller #

Spør din leder dersom du er i tvil om tolkningen av disse reglene.

Lovverk og retningslinjer #

Tjenestemannslovens §20: Forbud mot gaver i tjenesten m.v.

Etiske retningslinjer for staten

332 Visninger



16.11.2012

Møtedato: 22.11.2012 Saksbehandler: Tina Melfjord
_______________________________________________________________________

STi-sak 51/12 Felles læringsmål ved NTNU
_______________________________________________________________________

Forkortelser
NTNU – Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet
KRV – Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk
POM – Praksisorientert master
HumSam – Humanistiske og samfunnsvitenskapelige
_______________________________________________________________________

Bakgrunn for saken1
I 2009 ble et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (KRV) fastsatt og sendt ut til alle høyere2
utdanningsinstitusjoner i Norge. Innen utgangen av 2012 skal dette3
kvalifikasjonsrammeverket være implementert ved NTNU med læringsmål innenfor de4
enkelte fagområder på program og emnenivå. Læringsmålene deles inn i tre kategorier:5
kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse, og beskriver kvalifikasjonen kandidaten6
skal ha oppnådd i sitt studieløp.7

8
Det er viktig å definere hva NTNUs faglige profil er, både på fakultets og institusjonsnivå.9
Det er også viktig for NTNUs rekruttering og profileringsstrategi at man har en tydelig10
profil både innad og utad. Uten en slik definisjon er det vanskelig å skille hvilke faglige11
fordeler man får som NTNU-student som studenter ved andre utdanningsinstitusjoner12
ikke får. Ved at Studenttinget tar opp saken og setter premisser for felles læringsmål har13
man større gjennomslagskraft i slike saker på sentralt nivå. Viktig her er den14
kompetansen og de egenskapene man får som gjør at man skiller seg ut i mengden.15

16
Saksbehandler sendte ut høring for å få en tilbakemelding på hva de ulike studentrådene17
ser på som felles læringsmål. Høringssvarene fra studentrådene viser at det er vanskelig18
å definere ferdigheter og kunnskaper studenter tilegner seg som er felles for de enkelte19
fakultet, men også for NTNU som helhet. Dette viser at NTNU har en utfordring her, ikke20
bare utad, men også innad i organisasjonen.21

22
23
24

Saksbehandlers vurdering25
KRV er ment å skulle gi et felles sett med læringsmål for alle studieprogram og emner26
ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. Disse læringsmålene blir deretter tilpasset til27
de enkelte emner og studieprogram. På denne måten er det mye enklere for studenter å28



2
vite hva de faktisk skal ha lært i studieløpet. Det betyr at fagansvarlig må legge opp en29
fagplan som skal gjenspeile læringsmålene, noe som også vil påvirke fagenes innhold og30
den pedagogiske formidlingen. For studenten betyr det at man får en bedre forutsetning31
for å vite kravene og læringsmålene, slik at det er synlig hva man har lært, og eventuelt32
det man ikke har lært. Studentene havner ofte i en posisjon der de ikke kan ta opp faglig33
progresjon med etterprøvbarhet i forhold til læringsmålene, dette er noe KRV er med på å34
endre.35

36
NTNU har nå startet et arbeid for å få en felles rekrutteringsstrategi. Når man skal ut37
å rekruttere fremtidlige studenter er det viktig å kunne argumentere for hvorfor man38
skal velge NTNU foran andre universiteter. Hva er det som gjør at NTNU er det beste39
valget, uavhengig av hvilke studier man vil ta? Slike kvalifikasjons-, og læringsmål40
kan være med på å gjøre denne jobben lettere og mer synlig, slik at man bedre kan41
tiltrekke seg gode NTNU-kandidater.42

43
Saksbehandler ønsker å se på ulike faktorer som er med på å skille NTNU fra andre44
universiteter, og viktigheten av å fronte disse som felles læringsmål for NTNU.45

46
Tverrfaglighet47

48
NTNUs hovedprofil er teknologisk spiss med bredde. NTNU skal ikke være et teknologisk49
universitet med de andre fagområdene som ”støttefag”, NTNU skal være et50
breddeuniversitet med en teknologisk spiss. Universitetets profil skal dermed være51
bredde forankret i teknologi, og det må fremmes i større grad enn i dag. Ved å ha den52
faglige bredden med spissene, vil man kunne få kandidater som har vært inne i både53
teknologiske og humanistiske/samfunnsvitenskapelige fag i løpet av studietiden sin. Det54
hjelper ikke at kompetansen er der når den ikke benyttes eller fremmes. NTNUs profil er55
vanskelig å definere utenfor universitetet, og det er derfor viktig at NTNU satser mer på56
den unike muligheten universitetet har til å jobbe tverrfaglig og fronte dette.57

58
NTNUs bredde gjør at studentene i utgangspunktet skal være i bedre stand til å tilegne59
seg kompetanse innenfor flere fagområder enn sitt eget. Det ligger mye kompetanse til60
grunn innad i institusjonen for å virkeliggjøre dette, og slippe løs potensialet i studentene61
sine. Universitetet har mye kompetanse som kan brukes tverrfaglig i mye større grad enn62
i dag. Saksbehandler mener at man ikke kan fronte bredden NTNU har dersom man ikke63
vet å bruke potensialet. Tverrfagligheten vises i dag på flere måter, for eksempel64
eksperter i team og perspektivemner, med varierende grad av suksess. Å forbedre disse65
ordningene, og se etter nye muligheter for reell tverrfaglighet bør være et av de viktigste66
områdene fremover. For eksempel, har NTNU planer om å fortsette å ta med studentene67
inn i de nye tematiske satsingsområdene som går på tvers av fakulteter over hele68
universitetet.69

70
Saksbehandler mener at alt ligger til rette for å skape kandidater som ser verdien av71
egen kompetanse og kunnskap i sammenheng med andre fagområder. Det oppleves72
derimot ikke per dags dato at dette er realiteten ved flere av studieretningene i dag.73
Både teknologi-, og humsam-studenter lever fortsatt veldig lukket og avskjermet i74
sine fagretninger og preges av en skepsis til hverandres kompetanse. Dette er noe75
saksbehandler mener er synd og strider mot NTNUs strategiske mål om å være76
konstruktiv, kreativ og kritisk, internasjonalt fremragende og et breddeuniversitet.77
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Derfor vil arbeidet med profilen og kvalifikasjonsmålene være et konkret arbeid med78
å kunne rette opp i dette og videreutvikle universitetet.79

Metode80

Studenter kan defineres fra både fagspesifikk kompetanse, men også hvordan de81
tilegner og bruker denne kompetansen. Metodefagene er et slikt område hvor man82
opplæres til kunnskapstilegnelse og behandling av vitenskapelige resultater.83
Saksbehandler mener dette er et aktuelt tema for læringsmålene fordi det kan regnes84
som en egenskap NTNU-kandidater har med seg ved uteksaminering. Selv om det85
praktiseres ulikt ved ulike fagretninger, av naturlige årsaker, er det også et poeng at86
alle har et slikt verktøy med seg. Saksbehandler ønsker ikke at alle studenter skal87
benytte samme metode, ettersom ulike fagretninger har ulike metoder for forskning88
og analyse, men at alle studenter skal være bevisst sin metode. Alle studenter skal89
fra begynnelsen av studieløpet både lære og benytte relevant metode for sitt90
fagområde, men også være bevisst andre metoder, og få innføring i disse. Da skaper91
man en tverrfaglig oppmerksomhet – forskjellige fag krever forskjellig metode.92

En grunnleggende innføring i kvantitativ og/eller kvalitativ metode vil gi studentene93
ferdigheter innenfor innsamling av informasjon og analyse av forskningsmateriale.94
Saksbehandler mener at denne kunnskapen og ferdigheter tilpasset de ulike95
fagområdene vil gi kandidaten bedre forutsetninger for å kunne nettopp hente ut96
informasjon og analysere dette og bruke det i arbeidslivet, uavhengig av fagområde.97
Det er viktig å huske at metode er et bredt begrep og varierer veldig innenfor de ulike98
fagområdene. Saksbehandler ønsker en innføring i metode som skal være definert99
av de enkelte fagområdene, men at man også skal se til andre fagområders metoder.100

Metode kan bedre signalisere arbeidslivsrelevans, både for arbeidslivet og for101
kandidatene selv. Det gjør en kandidat bedre rustet for arbeid utenfor lesesalen, og102
mer konkurransedyktig. Det kan også sees på som en kvalitetsheving av faglige103
sektorer utenfor universitetet, ved at man sterkere knytter fagkompetanse til formelle104
krav og fremgangsmåte.105

Saksbehandler mener at det ikke oppleves som like synlig på alle fagretninger, hva106
som er de enkeltes forskningsmetode, og bør synliggjøres i større grad. Det er107
spesielt innenfor de teknologiske fagområdene hvor dette er uklart, og det bør være108
en sterkere del av programmene. Ikke bare for at det skal være synligere utad, men109
fordi det kan være med på å skape en bevissthet rundt eget fagfelt, sett i en større110
sammenheng.111

HF har vært gjennom en prosess på å revidere perspektivemneordningen. Her ville112
man ha inn et metodeemne som er generelt nok til å gjelde alle studentene ved HF.113
Dette ble ansett som vanskelig rent praktisk, men også faglig, i tillegg til at de kunne114
komme til å bli et ganske dyrt emne. Saksbehandler ser også at det kanskje ikke er115
like åpenbart for alle fagområder at man bør ha med metodeemne, men mener116
likevel at mulighetene bør undersøkes. Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode117
(SOS1002), som tilbys ved SVT, tas av blant annet studenter fra europastudier med118
fremmedspråk, medievitenskap, statsvitenskap, samfunns- og idrettsvitenskap og119
sosiologi. Emnet består av både kvalitativ og kvantitativ forskningsmetode og tas av120
studenter fra svært forskjellige fagområder. Dermed bør det også være mulig å ha et121
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lignende emne som kan tas av flere programmer innenfor de teknologiske122
fagområdene.123

Anvendbar kunnskap og ferdigheter124

Det er viktig at alle studenter, uavhengig av studieløp, kan se hvor kunnskapen og125
ferdighetene er anvendbar og utdanningens arbeidslivsrelevans. I følge KRV skal alle126
kandidater med fullført kvalifikasjon blant annet ha disse læringsutbyttene i generell127
kompetanse; ” (…) innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger” på128
bachelor nivå, og ”kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske129
problemstilinger.” De fleste studentene ved NTNU fullfører studieløpet sitt uten å ha130
vært ute i praksis eller brukt kunnskapen og ferdighetene de tilegner seg i form av131
semesteroppgaver, eksamener, masteroppgaver eller lignende som skrives i132
samarbeid med næringsliv eller tilnærmet lik oppgaver man kan få i arbeidslivet.133
Dette gjør at det er vanskeligere for studenter å se hvordan de senere skal bruke134
kompetansen de tilegner seg ved NTNU.135

Studentene bør derfor ha hatt opplevd praksis i flere former gjennom studieløpet.136
Praksisorientert master (POM), emner hvor man skriver oppgaver som gjenspeiler137
arbeidslivet eller i samarbeid med næringslivet, er eksempler på ulike måter å138
oppleve praksis på. Videre har man bachelor- og masteroppgaver skrevet i139
samarbeid med næringslivet. Alle oppgaver og eksamener gjennom hele studieløpet140
bør i så stor grad som mulig tilsvare den type oppgaver man møter i arbeidslivet.141

Et universitet skal være mer teoretisk anlagt enn en høyskole, men i et samfunn som142
stadig er i endring og studenter som i større grad ønsker å i større grad kunne se143
samfunns- og arbeidslivsrelevansen i studiet sitt, både før de velger studie og under144
studietiden, er det nødvendig å satse mer på praksis, anvendt kunnskap og145
ferdigheter enn i dag. Det er også viktig å huske at kunnskapen ikke skal være bare146
arbeids- og næringslivsrelevant, men at det er kunnskap som er viktig og147
samfunnsaktuell. Det er viktig at pensum og læringsmålene er en sentral del av148
fagfeltet, og at studentene selv vet dette.149

En annen faktor som er veldig sterk og godt tilrettelagt ved NTNU er innovasjon og150
nytenking. Saksbehandler mener at en del av det å være student ved NTNU er at man151
skal lære å tenke utenfor boksen. Man skal tenke utenfor sitt eget fagfelt, forbi det152
tradisjonelle i det og se muligheter der andre ikke gjør det. NTNU må satse mer innenfor153
praksis og anvending av kunnskap og ferdigheter; tilbudene som eksisterer i dag må154
forbedres, men det må også utvides.155

156
Et aspekt ved det å være student ved NTNU, er Trondheim studentby. Vi har et unikt157
miljø med mye frivillighet som gjør byen til en attraktiv studieby. Mange potensielle158
studenter kommer til NTNU fordi de vil til Trondheim. Dette må man selvfølgelig159
fortsette å jobbe med, men man må også jobbe mer for at de skal velge NTNU fordi160
vi har gode studier og fordi man får kunnskaper og ferdigheter ved NTNU som man161
ikke får ved andre utdanningsinstitusjoner i Norge. Dette bør kanskje ikke sees på162
som et konkret læringsmål, da frivilligheten er knyttet til Trondheim som studieby og163
dermed flere institusjoner enn NTNU. Det er i midlertidig viktig at det legges til rette164
for frivillige verv.165

166
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Dannelse167

168
Begrepet dannelse er bredt og vanskelig å definere i sammenheng med høyere169
utdanning. Hva er dannelse og hvordan skal man innføre dette i utdanningsløpet?170
Ved Universitetet i Bergen har man startet opp dannelsesemner med tematikk som171
omhandler de samfunnstemaene, og bruker emnene til å ta opp debattene rundt172
dette. For eksempel har man etikken rundt oljeboring i Nord-Norge som kan være en173
relevant debatt her. Målet er å skape en bevissthet og et annet perspektiv og skape174
kritisk tenkning. Saksbehandler vil derfor at dannelsesemner skal tilbys alle studenter175
ved NTNU i sammenheng med de tematiske satsingsområdene.176

177
Målet med emnet bør være å ha fokus på å fremme studentenes refleksjonsevne og178
gi de nye perspektiver på de store utfordringene samfunnet står ovenfor.179
For mer info, se sak om dannelsesemner ved NTNU.180

181
Arbeidsutvalgets innstilling182
Studenttinget mener at183

184
185

Alle studenter som utdannes ved NTNU skal ha kunnskaper og ferdigheter utenfor186
sitt eget fagområde, gjennom for eksempel Eksperter i Team, komplementære187
emner, perspektiv- og dannelsesemner.188

189
Alle studenter skal ha en innføring i metode. Metoden må defineres innenfor190
konteksten til sitt eget fagområde, og den må sees i sammenheng med andre191
fagområder.192

193
Alle studenter skal ha tilbud om dannelsesemner i sitt studieløp.194

195
Alle studenter skal etter endt studie se anvendbarheten av kunnskapen og196
ferdighetene til har tilegnet seg.197

198
NTNU må satse mer på den unike muligheten universitetet har til å jobbe199
tverrfaglig. Dette må komme til syne både utad under profilerings- og200
rekrutteringsarbeid, men også innenfor utdanning i form av kurs, emner og andre201
satsninger.202

203
NTNU må se etter nye muligheter for reel tverrfaglighet både på utdannings- og204
forskningssiden.205

206
NTNU må satse mer på opplevd praksis gjennom flere og tettere samarbeid med207
arbeidslivet nasjonalt, og spesielt lokalt, også på bachelornivå.208

209
NTNU skal utvikle og forbedre tilbudene som finnes for arbeidslivsrelevans, men210
også se etter nye muligheter.211
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Bakgrunn for saken1
§4.4 i Studenttingets reglement sier at arbeidsutvalget skal ha spesifikke2
stillingsinstrukser som skal vedtas av Studenttinget. Alle stillingene i AU har fått nye3
punkter i den nye instruksen.4

5
Saksbehandlers vurdering6
De siste årene har det vist seg å være vanskelig for AU-medlemmer å bidra i den grad de7
selv ønsker, og i den grad Studenttinget har behov for. Stillingsinstruksene er i dag veldig8
struktur- og saksorientert, mens de i det nye forslaget fokuserer overordnet på temaer og9
møter Studenttinget skal være representert ved.10

11
Heltids uavhengighet12
Når noen blir valgt inn i Studenttinget på heltid, ”blir de” Studenttinget utad. Det er13
derfor viktig at man alltid fremmer Studenttingets sak i alle fora man møter. Hvis man14
samtidig er bundet opp av andre verv ved NTNU er dette vanskelig. Derfor blir det15
foreslått at de som blir valgt til heltid, både styret og ledelsen i Studenttinget, må si16
ifra seg alle verv som ikke Studenttinget eller NSO har valgt dem til. Det bør skilles17
mellom interne verv på NTNU, og eksterne verv som for eksempel verv i Røde kors.18
Det bør skilles mellom interne verv på NTNU, og eksterne verv som for eksempel19
verv i Røde kors.20

21
Studenttingsmedlemmenes ansvar22
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Tidligere har ikke medlemmenes ansvar blitt synliggjort i arbeidsinstruksen, noe23
saksbehandler mener er uheldig. Hvis man synliggjør det på forhånd har man noe å24
vise frem til studenttingets medlemmer før de stiller til valg, ledelsen vet hva de kan25
kreve og medlemmene kan kreve hjelp til å følge opp sitt ansvar.26

27
Styrerepresentantene28
Styrerepresentantene har selv etterlyst mer konkrete arbeidsoppgaver å hjelpe til med.29
Man må allikevel huske på at de også skal ha tid til å kunne ta saker som dukker opp der30
og da, og i tillegg at de har styremøter de må forbrede seg til. Det er derfor ikke gitt alt for31
mange oppgaver allikevel.32

33
Detaljeringsnivå34
På noen områder var arbeidsinstruksen veldig detaljert, der har saksbehandler prøvd35
å gjøre den mer generell. Dette er gjort for å fokusere på politikkområder og ikke36
konkrete saker. Det bør være opp til hvert Studentting å bestemme hvilke saker som37
er viktig å jobbe med, da det for eksempel hvert år jobbes med utdanning, men om38
undervisningsstrategien er den viktigste, eller om det er vurderingsformene, er ikke39
sikkert.40

41
Arbeidsutvalgets innstilling42
Arbeidsinstruksen vedtas med de endringer som blir vedtatt på Studenttingsmøtet.43



Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012

Studenttinget NTNU (STi) består av representanter fra alle fakultetene ved NTNU og er NTNU-
studentenes øverste lovpålagte organ. Studenttinget NTNU representerer og ivaretar studentenes

interesser ovenfor rektoratet ved NTNU og Norsk Studentorganisasjon (NSO).

Studenttinget fremmer studentenes interesser i alle relevante fora. For at Studenttinget skal være1
relevant har alle medlemmer et ansvar for å fremme saker, diskutere saker med medstudenter og2
være aktive i offentlige debattfora.3

Arbeidsutvalget (AU) utgjør STis helhetlige ledelse. AU består av tre (3) studenter på heltid, og tre (3)4
studenter på deltid. Den daglige ledelsen består av leder, organisatorisk nestleder og fag- og5
forskningspolitisk nestleder. AU har som oppgave å representere STi mellom møtene. AU innstiller i6
alle vedtakssaker som blir lagt frem for STi og deres innstilling blir lagt til grunn ved votering på STi-7
møtene. AU kan vedta hastesaker, saker som er delegert gjennom tidligere vedtak i STi og saker de8
mener det ikke er nødvendig å ta opp med ett fulltallig Studentting. Styrerepresentantene er også en9
del av AU, men representantene er ikke stemmeberettigete eller bundet av Studenttingets politikk.10

Alle medlemmer av AU skal skrive under på en arbeidskontrakt.11

Arbeidsutvalget12
AU har et ansvar for at Studenttinget NTNUs politiske meninger blir fremmet for ledelsen ved NTNU,13
administrasjonen, studentene, NSO og media.14

Arbeidsutvalget skal, hvis det ikke er gyldig grunn til fritak:15

Delta på alle STi-møter.16
Delta på alle AU-møter.17
Delta på oppstartsseminaret i januar/februar og motivasjonsseminaret i august/september,18
Delta på overlappshelgen i januar med nytt arbeidsutvalg19
Delta på immatrikuleringen av de nye studentene i august20
Delta under valgukene21

Media22
Som Studenttingets representant er leder den som skal skape god kontakt med media, og sørge for23
at Studenttingets synspunkter er kjent blant studentene, NTNU, kommunen og på nasjonalt nivå.24
Leder skal allikevel oppfordre og legge til rette for at Studenttingsmedlemmer og resten av AU kan gå25
i media med sine kampsaker. Ledelsen og styrerepresentantene skal ikke gå ut i media som26
privatpersoner mens de innehar vervet, med mindre dette er avklart med leder.27

Ledelsen28
Ledelsen fremmer STis politikk i alle fora. Ledelsen og styrerepresentantene på kontoret blir sett på29
som Studenttinget utad, både på jobb og på fritiden, og representantene oppfordres sterkt til ikke å30



fortsette i verv valgt av andre enn Studenttinget og NSO etter at de har underskrevet kontrakten31
med Studenttinget. Det bør skilles mellom interne verv på NTNU og eksterne verv.32
Uavhengig av tilhørighet skal den som innehar vervet avklare med leder om vervet skal33
godtas året i Studenttinget eller ikke. De oppfordres også til å ikke inneha andre stillinger ved34
siden av vervet.35

Generelt36
Stillingsinstruksen for Studenttinget skal avklare hvordan oppgavene og pliktene til Studenttinget er37
fordelt. Arbeidsutvalget kan velge å fordele oppgavene forskjellig fra stillingsinstruksen, men38
Studenttinget skal da informeres. Ved større endringer av oppgavefordelingen må dette vedtas av39
Studenttinget.40

1. Studenttingets medlemmer41
har et ansvar for at deres kampsaker blir fremmet i løpet av året42
har et ansvar for å få innspill fra studentene på saker som skal diskuteres i STi43
har et ansvar for å møte godt forberedt til møter, slik at de kan delta i, og forme debatten44
har et ansvar for å skape og delta i debatter i det offentlige rom45
skal bidra til profilering av valget til neste års Studentting i minst tre (3) timer46
skal hjelpe til på immatrikuleringen ved behov47

2. Leder48

2.1 Representasjon49
Leder har som hovedoppgave å være Studenttingets representant, både i interne og eksterne50
organer. Leder har det overordnede ansvaret for Studenttinget, og skal derfor:51

2.1.1 Generelt52
vite hva Studenttinget NTNUs prinsipper er, og sørge for at de er kjent blant STis medlemmer53
til enhver tid være oppdatert på alle politiske områder som angår studentene ved NTNU54
til enhver tid være oppdatert på alle saker det arbeides med i studentdemokratiet55
til enhver tid ha oversikt over STis politikk56

2.1.2 NTNU57
møte i dekanmøtene58
følge opp NTNUs arbeid med utdanningspolitikk sammen med nestlederne59
følge opp saker som tar for seg NTNU sin organisasjon, interne reglement og forskrifter60
sammen med nestlederne61
være tilgjengelig for studenter som ønsker å kontakte Studenttinget NTNU62
delta på møter med studiedirektøren63
ha jevnlige møter med leder av DION sammen med nestlederne64
følge opp utdanningspolitisk arbeid ved NTNU sammen med fag- og forskningspolitisk65
nestleder66
følge opp organisatorisk politikk ved NTNU sammen med organisatorisk nestleder67



påse at ansvaret for de ulike politiske områdene blir ivaretatt av de respektive AU-68
medlemmene69

2.1.3 Lokalt70
være Studenttingets kontakt opp mot Velferdstinget71
være Studenttingets kontakt mot det resterende studentdemokratiet i Trondheim72
sitte som fast medlem i Trondheim Studentråd73
sitte som fast medlem i Dialogforum for helhetlig by- og campusutvikling74

2.1.4 Nasjonalt75
være leder for medlemslaget i NSO76
knytte og følge opp kontakter ved andre universiteter og nasjonale organisasjoner77
til enhver tid holde seg oppdatert om hva det arbeides med av saker av interesse nasjonalt78

2.1.5 Økonomi- og personalansvar79
ha ansvaret for at økonomien er i henhold til økonomireglementet80
ha personalansvar for konsulentene, AU-medlemmene og valgte i Studenttinget81
gjennomføre medarbeidersamtaler med AU-medlemmene82
følge opp og legge til rette for utvikling av kompetanse av AU-medlemmene83

2.1.6 Planlegging og rapportering84
ha ansvaret for langsiktig planlegging og rapportering85
ha ansvaret for at erfaringer blir overført til neste års Studentting86
ha ansvaret for å utarbeide årsrapport87

3. Organisatorisk nestleder88

3.1 Organisasjon89
Organisatorisk nestleder har det organisatoriske og administrative ansvaret i Studenttinget, og90
skal derfor:91

3.1.1 Studentdemokratiet92
følge opp og koordinere arbeidet i studentdemokratiet ved NTNU, særlig studentrådene93
arbeide med utviklingen av gode strukturer og rutiner blant studentrepresentantene på94
fakultets- og instituttnivå, for å sikre informasjons- og kompetanseflyt95

3.1.2 Studenttinget96
være leder av Studenttingets valgstyre, og organisere Studenttingsvalg og styrevalg97
koordinere arbeidet internt i arbeidsutvalget98
være den daglige kontakten mellom Studenttinget og arbeidsutvalget99
ha ansvaret for å følge opp NTNUs organisatoriske politikk100

3.1.3 NTNU101
representere Studenttinget i utvalg som tar for seg organisatoriske og administrative102
endringer ved institusjonen103



sammen med leder følge opp saker som tar for seg NTNUs organisasjon, gradsforvaltning,104
reglement og forskrifter105
delta på møter med studiedirektøren106

3.1.4 Informasjonsarbeid107
bidra i Studenttingets informasjonsarbeid108
koordinere ansvar for profilerings- og rekrutteringsarbeid109
holde Studenttinget orientert om aktuelle saker i media gjennom sosiale medier110
utarbeide infomateriell111
gjøre innholdsmessige oppdateringer på sosiale medier og hjemmesider112
legge til rette for blesting av valg til råd, verv og utvalg som Studenttinget innstiller til113

3.1.5 Stedfortreder og ansvar114
hvis leder ikke er i stand til å utføre sitt virke over lenger tid, ha ansvaret for at leders plikter115
blir fordelt og ivaretatt. Dette skal gjøres i samarbeid med resten av AU. Studenttinget skal116
informeres om hvordan ansvarsfordelingen blir117
være leders stedfortreder118
ved leders eller fag- og forskningspolitisk nestleders fravær være vara i dekanmøtene119
være leders vara i Trondheim Studentråd og i Dialogforum for helhetlig by- og120
campusutvikling121
være leders stedfortreder i velferdssaker og kontakten til Velferdstinget122

4. Fag- og forskningspolitisk nestleder123

Utdanningspolitisk124
Fag- og forskningspolitisk nestleder har det fagpolitiske ansvaret i Studenttinget, og skal derfor:125

4.1 Studentdemokratiet126
arrangere formøter for Utdanningsutvalgets møter127
bidra sterkt til Studenttingets fag- og forskningspolitikk128

4.1.2 NTNU129
ha ansvaret for å følge opp NTNUs arbeid med utdanningspolitikk130
følge opp arbeidet som skjer i Utdanningsutvalget og underliggende organ131
følge opp sakene som det skal jobbes med nedover i studentdemokratiet, og sørge for at de132
blir behandlet på rett instans133
delta på dekanmøtene134
delta på møter i Utdanningsutvalget135
følge opp NTNUs arbeid med forskningspolitikk136

4.1.3 Nasjonalt137
følge opp utdanningspolitisk arbeid som skjer ved andre universiteter og i nasjonale138
organisasjoner139
følge opp arbeid som gjøres med implementering av relevante reformer i nasjonale fora140



4.1.4 Internasjonalt141
skal i samarbeid med internasjonalt ansvarlig i AU, vite hvilken politikk som påvirker norsk142
utdanningspolitikk143
følge opp og holde seg oppdatert på hva som skjer i europeiske og internasjonale144
utdanningsfora145
delta på SUNTU og SEFI-møter av interesse146
delta på Nordteks årlige konferanse147

5. AU-medlemmene på deltid148

5.1 Generelt149
AU-medlemmene har ansvaret for:150

å drive det politiske arbeidet innenfor sitt område fremover151
o ha en god forståelse for Studenttingets politikk innenfor sitt område152
o på første STi-møte hvert semester legge frem en plan for semesteret153
o skal selv skrive minst en (1) sak i semesteret154
o skal selv komme med minst fem (5) forslag til saker i løpet av funksjonsperioden155
o oppdatere gammel politikk på sitt område156

at Studenttinget er representert i nasjonale komiteer og utvalg innenfor AUs157
ansvarsområder158
å skrive erfaringsdokument når året er omme159
å ha overlapp med de nye AU-medlemmene160
å få relevant politikk på dagsorden i råd, verv og utvalg som medlemmene sitter i161

AU-medlemmene skal ha følgende hovedansvarsområder:162

Internasjonalt ansvarlig163
Læringsmiljøansvarlig164
Likestillings- og inkluderingsansvarlig165

Studenttinget skal informeres om hvem av AU-medlemmene som har ansvar for hvilke områder.166

Det er forventet at AU-medlemmene jobber minst 10 timer per uke utenom STi-møter, hvor 8 av167
disse skal være på Studenttingskontoret. Dette er for å vise tilstedeværelse og å sikre god168
kontakt med ledelsen, men også for å lettere få hjelp og innspill fra andre i studentdemokratiet.169
AUs medlemmer kan også arbeide med andre prosjekter og interesseområder, så lenge dette er170
avklart med ledelsen.171

AUs ansvarsområder kan endres hvis Studenttinget finner dette ønskelig, og det skal da vedtas172
på et Studenttingsmøte.173

5.2 Internasjonalt ansvarlig174
Internasjonalt ansvarlig skal fronte Studenttingets internasjonal politikk utad, og skal derfor:175



5.2.1 Lokalt176
delta på ISU-Trondheim sin generalforsamling177
holde kontakt med ISU, SAIH, ISFiT og andre internasjonale studentgrupper av interesse178
holde kontakt med internasjonal seksjon gjennom jevnlige møter med leder for179
internasjonal seksjon180
ha ansvaret for årlig gjennomgang av listen over tiltak i STi-sak 40/12 ”Veien videre på 1-181
2-3”182

5.2.2 Nasjonalt183
delta på SAIHs vår- og høstsamlinger184
ha kontakt med internasjonal komité i NSO185
ha kontakt med andre internasjonalt ansvarlige studenter som er av interesse186

5.3 Læringsmiljøansvarlig187
Læringsmiljøansvarlig skal fronte Studenttingets politikk på læringsmiljø og HMS utad, og skal188
derfor:189

5.3.1 Lokalt190
følge opp arbeidet med kvalitetssikringen av læringsmiljøet ved NTNU191
sitte i læringsmiljøutvalget og råd som hører naturlig til dette utvalget192
sitte i arbeidsmiljøutvalget og råd som hører naturlig til dette utvalget193
følge opp arbeidet med HMS- og avvikssystemet ved NTNU194
følge opp problemene som kommer frem av læringsmiljøundersøkelsene195
følge opp problemene som kommer frem av studentenes helse- og trivselsundersøkelse196

5.3.2 Nasjonalt197
ha kontakt med andre læringsmiljøansvarlige studenter som er av interesse198

5.4 Likestillings- og inkluderingsansvarlig199
Likestillings- og inkluderingsansvarlig skal fronte Studenttingets politikk på likestilling og200
inkludering utad, og skal derfor:201

5.4.1 Lokalt202
sitte som medlem i NTNUs sentrale likestillingskomité203
sitte som medlem av Rådet for studenter med funksjonsnedsettelser204
følge opp problemene som kommer frem av læringsmiljøundersøkelsene205
følge opp problemene som kommer frem av studentenes helse- og trivselsundersøkelse206

5.4.2 Nasjonalt207
ha kontakt med andre likestillings- og inkluderingsansvarlige studenter som er av208
interesse209

6. Styrerepresentantene210
Styrerepresentantene jobber 2/3 for Studenttinget. De skal ikke fronte Studenttingets politikk i211
styret, men fungere som konsulenter for den daglige ledelsen. I dette legges at de er med å drifte212
STi i daglige oppgaver. De skal derfor gjennom stillingsprosenten i Studenttinget:213



være tilgjengelig for og i kontakt med studentene på NTNU214
være medlemmer av Studenttingets valgstyre215
være med å arrangere seminarer, og ha egen bolk for fakultetstillitsrepresentantene216
skrive minst en (1) egen politisk sak for Studenttinget i semesteret217
bistå ledelsen i saksskriving og innhente bakgrunnsinformasjon ved behov218
skrive valgsaker og organisatoriske saker for Studenttinget219
ha ansvar for tavler og skjermer som Studenttinget disponerer220
arrangere kampanjer i samarbeid med organisatorisk nestleder221
bistå administrativt ved behov222
ha god og jevnlig kontakt med fakultetstillitsrepresentantene223
møte sammen med en i ledelsen på studentrådsmøtene så langt det er mulig224
holde studentdemokratiet orientert om saker som kommer opp i styret225
holde studentdemokratiet oppdatert på hva som skjer i styrene ved andre universiteter226
arbeide for positiv oppmerksomhet om NTNU som universitet - nasjonalt og227
internasjonalt228



Stillingsinstruks for Arbeidsutvalget
Vedtatt på STi-møte den 30 august 2012

Gjelder fra 01.09.2012

Studenttinget NTNU (STi) er studentene ved NTNU sitt øverste valgte organ, og er opprettet
for å ivareta studentenes interesser og fremme studentenes synspunkter overfor institusjonens
styre.

AU utgjør STis daglige ledelse, og representerer Studenttinget NTNU mellom STis møter.
AU innstiller i alle vedtakssaker som blir lagt frem for Studenttinget NTNU, AUs innstilling
blir lagt til grunn på møtet. AU kan vedta hastesaker, saker som er delegert gjennom tidligere
vedtak i Studenttinget NTNU og saker de mener det ikke er nødvendig å ta opp med ett
fulltallig Studentting."

Arbeidsutvalget har sammen et ansvar for gjennomføringen av Studenttinget NTNUs
politiske meninger blir fremmet for Administrasjonen, studentene, NSO og Media.
Arbeidsutvalget skal, hvis der ikke er gyldig grunn til det:
- Delta på alle Studenttingsmøtene.
- Delta på alle AU-møtene.
- Arrangere Formøter.
- Ledelsen skal fordele kontakten med Studentrådene mellom seg.
- Holde Studenttinget informert om saker og prosesser som de anser som aktuelle, og som

tar opp mye av Arbeidsutvalgets tid.

Stillingsinstruksen for Arbeidsutvalget skal avklare hvordan oppgavene og pliktene til
Arbeidsutvalget er fordelt. Arbeidsutvalget kan velge å fordele oppgavene forskjellig fra
stillingsinstruksen, men Studenttinget skal da informeres om dette. Ved større endringer av
oppgavefordelingen må dette vedtas av Studenttinget.



Leder
Representasjon
Leder har som hovedoppgave å være Studenttingets representant, både i interne og eksterne
organer. Og skal på de forskjellige nivåene sørge for

Generelt
- Å vite hva Studenttinget NTNUs prinsipper er, og sørge for at de er kjent blant STis

medlemmer.
- Til enhver tid være oppdatert på alle politiske områder som angår studentene ved NTNU.
- Til enhver tid være oppdatert på alle saker det arbeides med i studentdemokratiet.
- Til enhver tid ha oversikt over STis politikk.

NTNU
- Å møte i Dekanmøtet.
- Sammen med nestlederne følge opp NTNUs arbeid med utdanningspolitikk, herunder

implementering av undervisningsstrategien.
- Sammen med nestlederne følge opp saker som tar for seg NTNU sin organisasjon, interne

reglement og forskrifter.
- Leder skal være tilgjengelig for studenter som ønsker å kontakte Studenttinget NTNU.

Lokalt
- Sitte som fast medlem i Trondheim Studentråd.
- Være Studenttingets kontakt opp mot Velferdstinget.

Nasjonalt
- Sitte som lokallagsleder i NSO.
- Knytte og følge opp kontakter på Stortinget, i partigrupper og i departement.
- Knytte og følge opp kontakter ved andre universiteter og nasjonale organisasjoner.
- Til enhver tid holde seg oppdatert om hva det arbeides med av saker av interesse i de

ovennevnte organer.

Media
Som Studenttingets representant er Leder den som skal skape god kontakt med media og
sørge for at Studenttingets synspunkter er kjent blant studentene, NTNU, kommunen og
nasjonalt. Leder skal da:
- Støtte seg på Arbeidsutvalget i saker som han/hun skal uttale seg i.
- Arbeide aktivt med å ha god kontakt med media.
- Arbeide aktivt med Studenttingets Informasjonsstrategi
- Påse at Studenttinget har strategier for informasjon og profilering, samt se til at disse

følges opp

Økonomi og Personal ansvar
- Leder har ansvaret for at økonomien i henhold til Økonomireglementet.
- Leder har personalansvar ovenfor konsulent.
- Leder skal gjennomføre medarbeidssamtaler med AU-medlemmene.

Planlegging og Rapportering
Leder har ansvar for langsiktig planlegging og rapportering og skal i forbindelse med dette:
- Ha ansvaret for at erfaringer blir overført til neste års Studentting.



- Ha ansvaret for å utarbeide årsrapport.

Organisatorisk Nestleder
Organisasjon
Organisatorisk Nestleder ansvaret for organisatoriske- og administrative saker:

Studentdemokratiet
- Følge opp og koordinere arbeidet i de forskjellige studentpolitiske organene, særlig

Studentrådene.
- Arbeide med utviklingen av gode strukturer og rutiner blant studentrepresentantene på

fakultets- og instituttnivå, for å sikre informasjons- og kompetanseflyt.
- Delta på møter med studiedirektøren.
- Arrangere FTR-seminar sammen med Styrerepresentantene.

Studenttinget
- Være Studenttingets kontaktperson for Valgstyret, og samarbeide tett med dem.
- Koordinere arbeidet internt i Arbeidsutvalget.
- Påse at ansvaret for de ulike politiske områdene blir ivaretatt av de respektive AU-

medlemmer.

NTNU
- Representere Studenttinget i Utvalg som tar for seg organisatoriske- og administrative

endringer ved institusjonen.
- Sammen med leder følge opp saker som tar for seg NTNU sin organisasjon,

gradsforvaltning, reglement og forskrifter.

Informasjonsarbeid
Som et ledd i Studenttingets informasjonsarbeid skal Organisatorisk Nestleder:
- Ha et koordinerende ansvar for profilerings- og rekrutteringsarbeidet
- Å holde seg selv og Studenttinget orientert om aktuelle saker i media.
- Å holde STi-medlemmene oppdatert om hva som skjer mellom STi-møtene.
- Å stille på Allmøter, Studentrådsmøter o.l. dersom Studenttingets ledelse er ønsket.
- Utarbeiding av infomateriell og innholdsmessig oppdatering av tavler/hjemmesider.
- Legge til rette for blesting av valg til råd, verv og utvalg.
- Være saksbehandler på fordeling av økonomiske midler til trykking (repromidlene) og

fordelingen av studentdemokratiets prosjektmidler.

Nestleder
- Hvis leder ikke er i stand til å utføre sitt virke over lengre tid har Organisatorisk nestleder

i ansvar for at Leders plikter blir fordelt og ivaretatt. Dette skal gjøres i samarbeid med
resten av Arbeidsutvalget. Studenttinget skal informeres om hvordan denne
ansvarsfordelingen blir.

- Leders stedfortreder.
- Organisatorisk Nestleder er leders stedfortreder i administrative- og organisatoriske saker.
- Ved Leders eller Fag- og Forskningspolitisk Nestleders fravær er Organisatorisk Nestleder

vara i Dekanmøte.
- Leders vara i Trondheim Studentråd.
- Leders stedfortreder i Velferdssaker og kontakt med Velferdstinget



Fag- og Forskningspolitisk Nestleder
Utdanningspolitisk
Som en del av det fagpolitiske arbeidet skal Fag- og Forskningspolitisk Nestleder:

Lokalt
- Følge opp arbeidet med Kvalitetsreformen.
- Følge opp NTNUs arbeid med undervisningspolitikk.
- Sammen med leder følge opp NTNUs arbeid med utdanningspolitikk, herunder

implementering av undervisningsstrategien.
- Følge opp arbeidet som skjer i Utdanningsutvalget og underliggende organ.
- Følg opp de sakene som det skal jobbes med nedover i studentdemokratiet, og sørge for at

de blir behandlet på rett instans.
- Delta på Dekanmøtet.
- Delta på møter i Utdanningsutvalget

Nasjonalt
- Følge opp utdanningspolitisk arbeid som skjer i KUF-komiteen.
- Følge opp utdanningspolitisk arbeid som skjer ved andre universiteter og i nasjonale

organisasjoner.
- Følge opp hvilket arbeid som gjøres med implementeringen av Kvalitetsreformen i

nasjonale fora.

Internasjonalt
- Skal i samarbeid med AU-medlemmet med ansvar for Internasjonale saker, vite hvilken

politikk som påvirker norsk utdanningspolitikk.
- Følge opp og holde seg oppdatert på hva som skjer i europeiske og internasjonale

utdanningsfora
- Følge opp implementeringen av Bologna-erklæringen
- Følge opp GATS’ innvirkning på norsk utdanningspolitikk
- Delta på SUNTU og SEFI-møter
- Delta på Nord Teks årlige konferanse

Forskningspolitisk
Som en del av det forskningspolitiske ansvaret skal Fag- og Forskningspolitisk Nestleder:
- Følge opp NTNUs arbeid med forskningspolitikk.

Nestleder
- Fag- og Forskningspolitisk Nestleder er leders stedfortreder i politiske saker.



AU- medlemmene

Generelt
AU-medlemmene har ansvaret for:
- Å skrive erfaringsdokument når året er omme.
- Å ha overlapp med de nye AU-medlemmene.

Internasjonalt ansvar, Læringsmiljøansvar og likestillings- og inkluderingsansvar.
Studenttinget skal informeres om hvem av AU-medlemmene som har ansvar for hvilke
områder.

Arbeidsutvalgets medlemmer kan også arbeide med andre prosjekter og interesseområder, så
lenge dette er avklart med Arbeidsutvalget. Arbeidsutvalgets ansvarsområder kan endres hvis
Studenttinget finner dette ønskelig, og det skal da vedtas på et Studenttingsmøte.

Internasjonalt ansvar

Politisk
- Se til at Studenttinget har en klart definert politikk på internasjonalt område.
- Vite hva denne politikken til enhver tid er.
- Ha oversikt over de saker det arbeides med innenfor eget område og status i disse, og påse

at de som har ansvar for sakene følges opp.
- Kunnskap om utviklingen av Bologna-prosessen.

Lokalt
- Delta på ISU-Trondheim sin generalforsamling.
- Holde kontakt med ISU, SAIH , ISFiT og andre internasjonal grupper av interesse.
- Holde kontakt med Internasjonal Seksjon.

Nasjonalt
- Delta på SAIH sine vår- og høstsamlinger.

Læringsmiljø ansvar

Politisk
Se til at Studenttinget har en klart definert politikk på områder som berører læringsmiljøet og
studiekvaliteten.
Vite hva denne politikken til enhver tid er.
Ha oversikt over de saker det arbeides med innenfor eget område og status i disse, og påse at
de som har ansvar for sakene følges opp.

Lokalt
Følge opp arbeidet med kvalitetssikring på NTNU.
Sitte i Læringsmiljøutvalget og råd som hører naturlig til dette utvalget.
Sitte i Arbeidsmiljøutvalget og råd som hører naturlig til dette utvalget.



Følge opp arbeidet med HMS- og avvikssystemet ved NTNU.

Likestillings- og inkluderingsansvar

Politisk
- Se til at Studenttinget har en klart definert politikk på områder som berører likestilling og

inkuldering.
- Vite hva denne politikken til enhver tid er.
- Ha oversikt over de saker det arbeides med innenfor eget område og status i disse, og påse

at de som har ansvar for sakene følges opp.

Lokalt
- Sitte som medlem i NTNUs sentrale likestillingskomité.
- Sitte som medlem av RFSF.



Veiledende stillingsinstruks Studentrepresentantene i Styret
Vedtatt på STi-møte 21/4 2005

Generelt
Studentrepresentantene i Styret skal:
- Være tilgjengelig for og i kontakt med studentene på NTNU
- Delta på Styremøtene
- Delta på Studenttingets møter
- Delta på Arbeidsutvalgets møter
- Regelmessig lese e-post og post til styrerepresentantene

Politisk
Studentrepresentantene i Styret har ansvar for å :
- Søke informasjon om hva studentene mener om enkeltsaker
- Holde seg og studentdemokratiet orientert om saker som kommer opp i Styret
- Holde seg og studentdemokratiet orientert om hvilke saker ledelsen ved universitetet jobber med
- Holde seg oppdater på ønsker og forslag fra Studenttinget og Fakultetenes tillitsrepresentanter
- Om mulig hjelpe og avlaste Studenttingets ledertrio i saker hvor de har kompetanse, og dette ikke kommer i

konflikt med vervet som styremedlem

Organisasjon
Studentrepresentantene i Styret skal ha en god kontakt med resten av studentdemokratiet på NTNU. I den
forbindelse skal vedkommende:
- Ha daglig kontakt med ledelsen i Studenttinget NTNU.
- Ha god kontakt med studenttillitsvalgte på fakultetene.
- Være i kontakt med andre organ i studentdemokratiet.

Nasjonalt og internasjonalt
Studentrepresentantene i Styret skal være oppdaterte om hva som skjer innefor høyere utdanning i Norge og
resten av verden. I den forbindelse skal vedkommende:
- Holde seg oppdatert på hva som skjer i nasjonale og internasjonale utdanningsfora
- Holde seg oppdatert om hva som skjer ved de andre universitetene.
- Arbeide for positiv oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt om NTNU som universitet
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Møtedato: 22.11.2012 Saksbehandler: Jon Mikkel Haugen
_______________________________________________________________________

STi-sak 53/12 Dannelsesemner ved NTNU
_______________________________________________________________________

Forkortelser
NTNU – Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet

_______________________________________________________________________

Bakgrunn for saken1
Ordet dannelse gir nok ulike assosiasjoner avhengig av hvem du spør. I en rapport fra2
UHR i 2011 kan man lese: “At dannelsesbegrepet er omfattende og ikke har noen3
definert fasit sier i seg selv noe om dannelsens vesen; nemlig å kunne se en sak fra flere4
sider...” og videre: ”Dannelse har å gjøre med holdninger og ansvar i de relasjonene5
mennesket står i, og har derfor både en kulturell og en historisk kontekst.”6

7
På Universitetet i Bergen har de over de siste årene startet opp fem nye emner de har8
kalt dannelsesemner. Emnene har en tematikk som omhandler store samfunnstema som9
for eksempel klima, og bruker disse til å fremme studentenes kritiske tenking og10
forståelse for ulike perspektiver.11

12
Saksbehandler ønsker at NTNU skal prøve ut en ordning med dannelsesemner, basert13
på en tematikk som gjenspeiler NTNUs egenart.14

15
Saksbehandlers vurdering16
Vår tidligere minister for forskning og høyere utdanning, Tora Åsland, sa til17
Aftenposten i 2009 at:18

”Når høyere utdanning fungerer på sitt beste, stimuleres den intellektuelle19
nysgjerrigheten og studentene utvikler en vitenskapelig tenkemåte”20

Saksbehandler mener at dagens utdanning bærer preg av at studentene ikke får21
trigget denne nysgjerrigheten. Man opplever at en siv.ing- student har et ”mindset”,22
mens en statsviter har et annet. Vi kommer sjelden inn i en læringssituasjon der vi23
må sette oss inn i et problem med andre perspektiver enn de vi er kjent med fra før.24
Dette er noe av grunnen til at saksbehandler ønsker seg dannelsesemner på NTNU.25
Viktigheten av å se en sak fra flere sider, og bli bevisst sitt ansvar som en26
samfunnsborger er nødvendig for et moderne samfunn.27
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28

Den beste tilnærmingen til dannelse er etter saksbehandlers mening ikke å snakke29
eksplisitt om dannelse. Dannelse handler om å få verktøy til livslang læring, evne til å30
delta i demokratiet, evne til refleksjon, evne til å forholde seg kritisk til forskning og31
politikk og evne til å tenke tverrfaglig. Det handler også om evne til innovasjon og32
evne til å forstå samspillet mellom mennesker og samfunn. Den beste måten å jobbe33
med dannelse på blir da å være pragmatisk. Ved å innføre tiltak som fører til en34
styrkelse av de verktøyene og evnene som skissert, innfører man implisitt tiltak som35
bedrer dannelsen, uten å skape forvirring ved å snakke om dannelse generelt.36

37
Hvorfor er dannelse bra?38
Steve Jobs er det beste eksemplet på hvordan det å danne noen kan føre til store39
innovasjoner. Han studerte ett år med kunstfag før han tok sin tekniske utdannelse,40
og gir dette mye av skylden for sin suksess. Han sa “Technology alone is not41
enough…It’s technology married with liberal arts, married with the humanities, that42
yields us the result that make our hearts sing”. På dette grunnlaget skapte han43
verdens største selskap. Det er viktig å merke seg her at for Jobs var ikke dannelse44
noe som gikk bare fra humanvitenskapene til ingeniørfagene. Han mente at det også45
gikk den andre veien, fra teknologifag til humanvitenskapene. Han mente at det var46
bra og dannende for humanistene å lære seg programmering.47

48
Det foregår en voldsom økonomisk vekst i store deler av verden. BRICS - landene49
opplever en stadig økt levestandard. Disse landene produserer ingeniører i stor50
hastighet, i et tempo vi her til lands bare kan drømme om. Hvordan kan vi da som51
nasjon fortsette å holde på vårt konkurransefortrinn, hva skiller oss fra disse52
landene? Saksbehandler mener at vårt store fortrinn er nettopp evnen til kritisk53
tenking og innovasjon. Dette bygger ytterligere opp under dannelsesemner som er54
designet slik at våre studenter tilegner seg disse egenskapene.55

56
Dannelse skal vi ikke bare ha fordi det gjør oss til bedre borgere, men også fordi det57
gir oss økonomisk vekst og setter oss i stand til livslang læring.58

59
Blir vi ikke dannet i dag?60
Ex.phil er det første møte studentene ved NTNU får med dannelse. Læringsmålene i61
emnet lyder som følger:62

63
Kunnskap64
Kunnskap om grunnleggende begrep og viktige tenkere i filosofi- og65
vitenskapshistorien samt i moderne vitenskapsteori (jf. faglig innhold ovenfor).66

67
Ferdigheter68
Evne til å gjengi og drøfte argumentasjonen i sentrale problemstillinger i filosofi- og69
vitenskapshistorien samt i moderne vitenskapsteori. Evne til å relatere ulike70
tidsepokene/temaene til hverandre og forstå sammenhengen i tenkningens historie.71

72
Generell kompetanse73
Evne til å forholde seg reflektert til sitt eget fagområde samt til vitenskapene generelt74

75
Emnet skal blant annet: ”Gi studentene evnen til å forholde seg reflektert til sitt eget76
fagområde…” noe som står sentralt i dannelsesprosessen. Saksbehandler mener77
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allikevel at emnet i dag ikke er nok til å gi studentene innsikten de trenger. Noe av78
grunnen mener saksbehandler er at emnet i for stor grad konsentrerer seg om de79
historiske elementene i filosofi- og vitenskapshistorien.80

81
Ex.phil har nå blitt delt opp i fire ulike emner hvor 25% av emnet er tiltenkt82
fagspesifikt, altså at denne delen er bestemt ut i fra din tilhørlighet som student. På83
bakgrunn av dette vil ikke saksbehandler at denne saken ikke blir en diskusjon om84
ex.phil da man må vente og se hva slags virkninger den nye ordningen har.85

86
Hvordan vil emnene se ut?87
NTNU skal i løpet av neste år starte opp sine nye tematiske satsningsområder88
(TSO). Slik det ser ut i dag kommer det til å bli disse fire temaene (med forbehold89
om små justeringer):90

1. Helse, velferd og teknologi91
2. Energi92
3. Marin og marinteknologi93
4. Bærekraftig samfunnsutvikling94

Disse temaene er store tverrfaglige utfordringer, som krever samarbeid mellom ulike95
fagmiljøer og kulturer. Dette er områder hvor NTNU er sterke, og de er viktige for96
samfunnet. Nettopp et slikt bakteppe tror saksbehandler vil være bra for97
dannelsesemner på NTNU.98

99
Hvis man forespeiler seg energitemaet er det mange problemstillinger som er100
relevante for et emne innenfor dannelse. Hvor viktig er det at energien er101
klimanøytral, er det riktig og borre etter olje i nord og så videre. Disse etiske102
spørsmålene kan knyttes opp mot forelesninger som presenteres av noen av de103
beste foreleserne vi har på NTNU.104

105
Saksbehandler mener at Studenttinget ikke trenger å si noe om det faglige innholdet i106
emnet, men at dette skal være koblet mot de tematiske satsningsområdene. Når107
disse endre kan også emnene endres, da NTNUs TSOer (forhåpentligvis) alltid vil108
bygge på komplekse problemstillinger som er viktige for samfunnsutviklingen, og109
derfor viktig å kjenne til for NTNUs studenter.110

111
112

Arbeidsutvalgets innstilling113
Studenttinget ønsker en prøveordning hvor man utvikler et dannelsesemne fra114
NTNUs tematiske satsningsområder, innen 2014115
Dannelsesemne skal ha fokus på å fremme studentenes refleksjonsevne og gi116
dem nye perspektiver på de store utfordringene samfunnet står ovenfor.117
Emnet skal være frivilling og åpent for alle, og kunne erstatte studentenes118
perspektiv- eller komplementæremne.119
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STi-sak 54/12 Studieprogramporteføljen
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Forkortelser
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Bakgrunn for saken1
NTNU vedtok i sin strategi 2020 under utdanning og læringsmiljø at en av2
universitets veivalg var at ”fagmiljøene skal konsentrere studieporteføljen for å styrke3
kvaliteten…”. Med unntak av humanistisk fakultet (HF) har ingen av fakultetene på4
NTNU hatt en reell nedgang i studietilbudet de siste årene. IVT og NT har i noe grad5
lagt om fra å ha både norske og internasjonale parallelle studieprogram til å ha et6
felles internasjonalt studieprogram for alle de det gjelder.7

8
Når NTNU nå setter studieprogramporteføljen på agendaen er det viktig at9
Studenttinget har tydelige meninger for hva vi synes bør være kriteriene som legges10
til grunn for studiene vi tilbyr ved universitetet.11

12
Saksbehandler ønsker derfor å sette i gang debatten om hva slags universitetet13
NTNU skal være, og på hvilke premisser vi skal konsentrere studieporteføljen.14

15
Saksbehandlers vurdering16

17
Økonomi18
For å få en forståelse for saken om studieprogramporteføljen er det viktig å ha en19
inngående forståelse for hva slags økonomiske rammevilkår fakultetene har. I starten20
er det viktig å poengtere at fakultetene får penger fra NTNU for emnene de tilbyr,21
ikke studieprogrammene. Hvor mange emner som tilbys, og antall studenter per22
emne er altså driveren for tildelingen fakultetene får av sentralnivået.23

24
Fakultetene får to ulike bevilgninger for emnene de tilbyr. En er kalt basisbevilgning.25
Dette er en fast sum som gis for å holde ett emne, uavhengig av hvor mange26
studenter som tar det. Den andre bevilgningen kan kalles produksjonsbevilgning.27
Dette er en bevilgning som er styrt av antall studiepoeng som er avlagt i et bestemt28
emne.29
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30

NTNU strever i dag med et ”lukningsgap” i sin sentrale inntektsfordelingsmodell.31
Dette kommer blant annet av et misforhold mellom prislappen universitetet har satt32
på et emne og basisbevilgningene sentralnivået gir til fakultetet for å tilby et emne.33
For noen år siden ”låste” styret basisbevilgningene som fakultetene fikk fra NTNU34
sentralt. Dette var et grep som ble gjort for at fakultetene i større grad måtte begynne35
å prioritere hva slags studietilbud de skulle ha. Hvis fakultetene la ned studieprogram36
eller emner fikk de beholde pengene, og de kunne brukes til å utvikle det tilbudet de37
prioriterte. Det som imidlertid skjedde var at antall emner og studieprogram fortsatte38
å øke selv om bevilgningene ble frosset. Det vil si at vi i dag har flere emner på39
NTNU enn det vi økonomisk (på sentralt hold) forholder oss til.40

41
Man kan ikke automatisk hevde at mer penger vil føre til bedre kvalitet i utdanningen.42
Da det er sagt er det opplagt at det å konsentrere seg om færre oppgaver mens man43
har samme finansiering vil gi mulighet for:44

45
1. Mer kontakttid mellom student og underviser46

o Tettere oppfølging av hver student47
o Bedre tilbakemeldinger48
o Bedre faglig veiledning49

2. Mer tid for underviser til å forberede og bedre undervisningsopplegg50
3. Mer praksis, enten det er i lab, på praksisplass eller i prosjektform51

52
Saksbehandler mener derfor at hvis vi snevrer inn studieporteføljen på NTNU som53
helhet vil vi få effekter som øker kvaliteten i det vi gjør.54

55
Når det gjelder punkt 1 er det imidlertid ikke helt unyansert. NTNU får en56
basisfinansiering fordi de er en utdanningsinstitusjon, men som nevnt tidligere får de57
også en finansiering per student. NTNU kan derfor ikke «uten videre» legge ned58
studieplasser og beholde finansieringen. Derfor vil ”tid per student per59
undervisningsperson” være ganske konstant så lenge det er ca. like mange studenter60
og ca. like mye penger til å lønne undervisningspersonell61

62
Skulle man vurdert studieporteføljen fra et rent økonomisk perspektiv hadde det vært63
hensiktsmessig å legge ned alle studieprogram med dårlige søkertall og heller fylle64
opp der vi har gode søkertall. Da hadde NTNU sittet igjen med et «overskudd» av65
menneskelige og økonomiske ressurser. Da kunne man f.eks. brukt overskuddet hos66
fagpersonell på en-til-en kontakt eller alternative undervisningsformer, overskuddet i67
administrativt personell til bedre veiledning, og det økonomiske overskuddet til68
laboratorieutstyr. Saksbehandler mener ikke dette er en god tilnærming til69
studieporteføljen da vi er en institusjon som per definisjon skal ta ansvar for70
samfunnsoppgaver som strekker seg lenger enn en god økonomi innad. Derfor71
mener saksbehandler at Studenttingets holdning til økonomien er at den er en72
begrensende faktor man må forholde seg til, men som ikke burde være avgjørende i73
vår definisjon av hvorvidt NTNU har den studieporteføljen de burde ha.74

75
Hva skal kjennetegne en utdanning på NTNU?76
Saksbehandler mener at kjernen i debatten om studieporteføljen er spørsmålet om77
hva som skal kjennetegne en utdanning på NTNU. Hvis man mener at det ikke78
behøver være noen fellestrekk mellom utdanningene, eller noen NTNU profil på dem,79
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vil det være naturlig å overlate spørsmålet til de med den grundigere faglige80
kunnskapen på fakultets- eller instituttnivå. Saksbehandler ser det som81
hensiktsmessig at vi ser studieporteføljen under ett. At vi har en felles målsetning er82
viktig for fellesidentiteten, for samarbeid, for god organisering og for hensiktsmessig83
profilering: Rett og slett for at NTNU reelt er én utdanningsinstitusjon, ikke en paraply84
for flere.85

86
Tverrfaglighet87
Da NTNU ble opprettet i 1996, var det viktig for innstillende komité til Stortinget hva88
navnet reflekterte. NTNU var et universitet på grunn av disiplinutdanningene innen89
humaniora, samfunnsvitenskap og naturvitenskap, samt aktiviteten innen medisin, og90
teknisk-naturvitenskaplig på grunn av sin store tyngde og høye kvalitet innen91
profesjonsutdanningen i teknologi.92

93
NTNU i dag har mye vi kan være stolte av. Vi er det eneste universitetet i Norge som94
tilbyr universitetsutdanning innen en rekke kunstfag, vi har nasjonalt ansvar for95
swahili og fonetikk, vi er fremragende på forskning innen freds- og krigsstudier, marin96
og nevrovitenskap, og vi har svært gode profesjonsstudier. Slik saksbehandler ser97
det er det viktig at vi tar vare på de områdene der vi har nasjonalt ansvar for et98
fagområde, men vi skal ikke la det bli en sovepute. Det kan godt være at studier99
innen områder der vi har nasjonalt ansvar må legges om hvis de ikke oppfyller de100
øvrige kriteriene som er viktig for et NTNU studium. Det samme gjelder områder der101
vi må tilby en utdanning, som f.eks. medisin profesjon.102

103
I saksbehandlers syn er imidlertid det vi kan være stoltest av vår gode evne til104
tverrfaglig samarbeid. Det var meningen at NTNU skulle bruke sine gode105
disiplinkunnskaper og tekniske evner til å løse store spørsmål, og det har vi gjort og106
fortsetter å gjøre bl.a. gjennom Tematiske Satsnings Områder (TSOer). Også på107
undervisningssiden har vi flere tverrfaglige studier: Entrepenørskolen, globalisering,108
energi og miljø, idrettsvitenskap m.fl. En viktig faktor for å opprettholde vår gode109
tverrfaglighet er at fagområdene våre har noe til felles. Det skal være tid til forskning110
og undervisning innen disiplinene, men kunnskapen skal også kunne anvendes og111
benyttes til å løse komplekse problemstillinger. Saksbehandler mener derfor at et112
viktig kriterium i utvelgelsen av studier vi skal beholde er fagområdets knutepunkter113
til andre fagområder vi har på NTNU.114

115
Studiekvalitet116
NTNU har en spesiell profil blant universitetene i Norge. Dette fordi det er det eneste117
universitetet med «Norges» i navnet og fordi det reelt rekrutterer fra hele landet.118
NTNU har det høyeste snittet for å komme inn på en lang rekke studier, og vi har119
nesten ingen «åpne» studier: Det vil si studier der det ikke er et karakterkrav for å120
komme inn. Det er dermed svært kvalifiserte kandidater vi får inn, men det hjelper lite121
hvis vi ikke har kompetansen til å heve dem til å bli minst like gode kandidater,122
relativt sett, etter endt utdanning. Hvis NTNU ønsker å bli internasjonalt fremragende,123
fordrer det at vi utdanner kandidater av topp kvalitet, som kan brukes til å utvikle124
universitetets forskning og samfunnet forøvrig. Saksbehandler mener derfor at høyt125
faglig nivå på utdanningen burde være et viktig kriterium for hvilke utdanninger vi126
burde tilby. Dette henger tett sammen med kvaliteten og nivået på forskningen vi127
bedriver og forskerne der vi underviser. Som felles term for disse vil saksbehandler128
bruke høyt nivå på fagmiljøene.129



4
130

At fagmiljøene holder et høyt nivå, at pensum eller131
læringsutbyttebeskrivelsene/læringsmålene ligger på et høyt faglig nivå og at132
studentene våre er kompetente er i midlertidig ikke nok for å sikre en god133
læringsprosess og læringskurve hos studentene. For at studentene skal tilegne seg134
kunnskapen kreves gode læringsmetoder. Det er altså avgjørende om undervisning135
og evalueringsformer holder høy pedagogisk standard. Dette bør det alltid jobbes for136
uavhengig av studieporteføljesaken, men i en evaluering av hvilke studier som bør137
beholdes og hvilke som bør legges ned er det interessant å spørre seg om emne138
eller studieprogram er pedagogisk oppbygd og utført. Når man først er i gang med å139
se på studieporteføljen er det naturlig å se på: (1) Hvilke studier vil vi beholde som de140
er, (2) hvilke studier vil vi legge om og (3) hvilke studier vil vi legge ned. Det er141
mindre ressurskrevende å se på alle disse aspektene på en gang enn å kjøre flere142
prosesser etter hverandre. Saksbehandler mener det vil være riktig at høy143
pedagogisk standard er et kriterium for å beholde emner eller studieprogram slik de144
er i dag og at det å ikke ha høy pedagogisk standard er et kriterium for å legge om145
studie eller sende undervisere på kurs, men ikke et kriterium for å legge ned studier.146

147
Kunnskapsanvendelse148
Tittelen på NTNUs strategi er «Kunnskap for en bedre verden» og viser at149
anvendelse av kunnskap er viktig for NTNU. Saksbehandler mener dette viser en150
anerkjennelse av at kunnskap i seg selv har ingen verdi, det er først når den deles og151
tas i bruk at den blir nyttig. Det er viktig at NTNU som universitet og152
kunnskapsgenerator deler produktene av forskning, utviklingsarbeid og tverrfaglig153
samarbeid slik at skattebetalernes penger kommer allmennheten til gode. Den154
viktigste kunnskapsformidlingen skjer overfor studentene. Det er studentene som155
oftest er bærerne av kunnskap ut i samfunnet. Det er etter saksbehandlers mening156
viktig at tiden og kapasiteten til studentene brukes til å gi dem den beste opplæringen157
de kan få. Hvis vi ligger bak andre høyere utdanningsinstitusjoner i Norge innen et158
fagfelt, vil ikke våre studenter kunne bidra i like stor grad til at kunnskapen skaper159
«en bedre verden». Saksbehandler mener derfor at vi ikke burde bedrive160
undervisning på områder der vi er betydelig dårligere enn andre universiteter i Norge161
og ikke kan bidra med et eget perspektiv på fagområdet.162

163
Det er også viktig at alle NTNUs studier har en grad av samfunnsrelevans eller -164
nytte, enten i et kortsiktig eller langsiktig perspektiv. Dette innebærer både studiet i165
seg selv og antall kandidater vi utdanner innen vært felt. Hvis underskuddet på leger i166
verden var tilnærmet null, og Norge trengte 200 nye leger i året, så ville det være167
uhensiktsmessig at NTNU hadde 250 studenter i hvert kull på medisinstudiet. NTNU168
burde ta nok samfunnsansvar til at vi ikke utdanner kandidater samfunnet ikke169
trenger, selv om universitetet kunne tjent penger på det.170

171
Et annet aspekt ved kunnskapsanvendelse er innovasjon. Innovasjon behøver ikke172
være teknologisk, noe Entrepenørskolen de siste årene har tatt veldig på alvor.173
Innovasjon kan like mye være å endre kommunikasjonsformen og -måten på en174
oljeplattform, som å konstruere den annerledes, for å øke sikkerheten.175
Saksbehandler synes studier som innehar elementer av innovasjon eller muligheter176
for innovasjon burde få et pluss i margen for dette.177

178
179
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Hvorfor snevre inn studieporteføljen180
Slik saksbehandler ser det har NTNU i dag en omfattende og variert studieportefølje.181
Graden av kvalitet i utdanning varierer fra at NTNU er verdensledende, til at NTNU182
ligger dårlig ann i forhold til de andre universitetene i Norge. Det er saksbehandlers183
oppfatning at vi ikke burde tilby studier av dårlig kvalitet da disse (1) svekker NTNUs184
omdømme, (2) bruker tiden til godt kvalifiserte studenter på ugunstig vis, og (3)185
opptar ressurser i systemet som kan brukes til å bedre andre områder der vi er gode.186
Hvis man opplever at et emne eller studieprogram strever er det naturlig at faglærer187
eller studieprogramleder, og studenter etterspør flere ressurser for å styrke188
programmet. Problemet i dag er, som redegjort for over, at det ikke er flere ressurser189
å ta av. Blant de studiene der vi ikke har tilstrekkelig kvalitet må NTNU derfor ta en190
avgjørelse av hvilke vi skal styrke og hvilke som må legges ned for å styrke de vi vil191
styrke.192

193
Arbeidsutvalgets innstilling194
«Studenttinget NTNU mener at NTNU kontinuerlig må jobbe for å utvikle sin195
studieportefølje for å ha et så godt tilbud som mulig til sine studenter. Både for196
opprettelse, nedleggelse, og kontinuerlig evaluering av studietilbudet er det viktig at197
NTNU har en klar politikk på hva slags kriterier som bør være tellende.198

199
Et kriterium er ikke nok for en evaluering, og kriteriene må sees på som en200
helhet. Studenttinget NTNU mener at disse kriteriene skal være:201
o Nivået på fagmiljøet202
o Emnets/studiets egenart og selvstendige bidrag i norsk og internasjonal203

kunnskaps- og samfunnsutvikling204
o Fagmiljøets knutepunkter med andre fagmiljøer på NTNU205
o Emnets/studiets samfunnsnytte og relevans206
o Emnets/studiets pedagogiske nivå207
o Emnets/studiets innehar innovasjonselementer208
o NTNU må rasjonalisere sin studieprogramportefølje på bakgrunn av209

kriteriene over. Dette for å ha ressurser til å øke kvaliteten på studietilbudet210
vi ønsker å ha211

o Det må bli strengere krav til opprettelse av nye studieprogram212
213

NTNU må rasjonalisere sin studieprogramportefølje på bakgrunn av kriteriene214
over. Dette for å ha ressurser til å øke kvaliteten på studietilbudet vi ønsker å215
ha216
Det må bli strengere krav til opprettelse av nye studieprogram»217

218
219
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Bakgrunn for saken1
Høsten 2012 mottok NTNU ca 8750 nye studenter hvorav om lag 1250 var2
internasjonale studenter som blant annet kom til universitetet gjennom forskjellige3
utvekslingsprogram, stipendordninger eller andre avtaler.4

5
I flere år har boligsituasjonen i Trondheim vist seg til å være en stor utfordring for oss6
studerende og VT og SiT jobber stadig for en løsning og forbedring. Endog viser det7
seg at presset øker og at flere studenter står uten tak over hodet ved studiestart.8
Dette gjelder ikke minst internasjonale studenter som attpåtil møter barrierer som9
språk, geografiske avstander og ikke minst uvitenhet om det norske boligmarkedet10
samt prisnivået. I tillegg kommer impliserte forventninger om en sikret boplass ved11
ankomst i Trondheim, grunnet i løftet om sikret boplass under norskkurs før12
semesterstart, ”culture clash” og byråkratiske utfordringer som for eksempel søknad13
om D-nummer.14

15
Saksbehandlers vurdering:16

17
Det er ingen tvil om at noen av de overnevnte utfordringene er en del av18
utvekslingsprosessen og erfaringen den enkelte student gjør under oppholdet i Norge19
og ved NTNU. Andre er rett og slett problemer som kan og må løses for at oppholdet20
i Norge og studietiden ved NTNU blir uforglemmelig – på en positiv måte.21

22
VT, SiT og StudiebyEN jobber hardt med å få både norske og internasjonale23
studenter et tak over hodet. Men kapasiteten ser ofte ut til å være sprengt, særlig rett24
etter immatrikuleringen tidlig i høstsemesteret.25

26
Det å ikke ha en sikret plass og bo kan skape negativ stress og gå utover studie- og27
ikke minst livskvaliteten. Som vertsinstitusjon påfaller NTNU et særlig ansvar overfor28
sine internasjonale studenter. Det burde være en hjertesak for styret å være sikker29
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på at alle internasjonale studenter kommer fort inn i et sikret og fornuftig boforhold,30
slik at de kan nyte studietiden sin ved universitetet og i Trondheim.31

32
NTNUs omdømme som et eksepsjonelt norsk universitet er viktig å ivareta hvis33
ønsket om å være internasjonalt fremragende skal bli oppfylt. Og noe som teller34
minst like mye som internasjonale rankinger er studiekvalitet og –miljø. Dette35
inkluderer også livskvalitet og trivsel under oppholdet, hvor igjen bosituasjonen spiller36
en stor rolle.37

38
Det som impliseres her er at det er viktig å bidra til at de internasjonale studentene39
får et bra opphold, blir tatt godt i mot og føler seg trygg. Når studentene går tilbake til40
sine universiteter er det viktig å la dem si farvel med et godt inntrykk av NTNU –41
dette er den beste reklamen for universitetet. NTNU bør derfor være behjelpelig med42
å finne bolig og assistere studentene ytterlig i byråkratiske prosesser knyttet til43
boligsøknad.44

45
Arbeidsutvalgets innstilling46

47
Arbeidsutvalget mener at:48

49
taket på 30 % internasjonale studenter i SiTs studentboliger er fornuftig, og at50
NTNU skal respekterer dette når det tas opp internasjonale studenter51
NTNU bør ta hensyn til boligsituasjonen i Trondheim og må regulere omfanget52
av opptak av internasjonale studenter med hensyn til dette53
NTNU skal, ved Internasjonal seksjon, hjelpe internasjonale studenter som54
kommer til byen bla annet med å finne egnet bolig - inkludert alle nødvendige55
krav og tiltak som f.eks. anskaffelse av D-nummer. Internasjonal Seksjon må56
få flere resurser for å kunne hjelpe alle internasjonale studenter i57
oppstartsperioden (hhv. august/september, januar/februar) med å finne58
Markedsføring om boligtilbudet og pris-situasjon generelt i Norge og59
Trondheim må gjøres kjent for alle internasjonalestudenter som er tatt opp ved60
NTNU61


