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MØTEREFERAT 
Studenttingsmøte 11/012  
Dato: 22.11.12               
Møtetid: Kl. 18.15  
Møtested: R 10, Realfagsbygget 
Referent: Hege Hoem Spjøtvold 
Tellekorps: Tina Melfjord og Michael Johansen 
Møteleder: Amund Aarvelta  
 
 
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: 
Emilie Ranheim Skytøen      DMF 
Rikke Lund        HF 
Ingrid Skogholt       HF 
Camilla Solheim Rikardsen     HF-AU 
Andreas Nilsen Kosmo      HF 
Kenneth J. Wannebo      IME 
Morten Skadsem Holthe      IME 
Kristine Valentinsen       IME 
Madeleine Lorås       IME 
Aslak Eriksen       IVT 
Simon Sandvåg       IVT-AU 
Anders Rohde       IVT 
Arve Grinden        IVT 
Martin Austin Stormoen      IVT 
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Lars Grønnestad  (dro før sak 54/12)   NT 
David Zhu Leiva       SVT 
Jirka Konietzny       SVT-AU 
Nina Gulzari        SVT 
Eivind Rindal        SVT 
Anja Ziolkowski       Fungerende leder, STi 
Jon Mikkel Haugen       Fafo Nest 
 
Forfall:           
Thea Hougsrud Andreassen     AB 
Xx         NT mangler representant 
Tina S Jacobsen       SVT 
Vytautas Hermansen      SVT 
Ola Rønning        SVT 
Camilla Vedeler       SVT 
Cathinka Thyness       Sykmeldt leder, STi 
 
 
 
Bakbenk 
Tina Melfjord        NTNU-Styret 
Michael Johansen       NTNU-Styret 
Eli Fyhn Ullern       FTR 1 – SVT 
Elisa Elmies        FTR 2 - NT 
Jarle A. Møller       KK 
Vilde T. Coward       Nestleder VT 
Gina Helstad        SP-HiST 
Odd Magnus Trondrud      STi-2013 
Knut Jørgen Vie       Fungerened KK 
 
 

 

DAGSORDEN 
 

Torsdag 22 november 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 53/12  Dannelsesemner ved NTNU  
 
Kl. 19.15 STi – sak 51/12  Felles læringsmål ved NTNU 
 
 
Kl. 20.00 Pause med mat 
 
 
Kl. 20.30 STi – sak 52/12  Stillingsinstrukser Studenttinget NTNU 
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Kl. 21.15 STi – sak 55/12  Boligsituasjonen for internasjonale studenter 
 
Kl. 21.45  STi – sak 50/12   Etiske retningslinjer for NTNU 
 
 
Kl. 22. 15 Pause 
 
 
Kl. 22.30 STi – sak 54/12  Studieprogramporteføljen 
 
  
Kl. 23.30  Referatsaker 
 
 
Kl. 23.45  Eventuelt          
  Møtekritikk 
 
 
Kl. 24.00 Møtet heves! 
 

 
Amund Aarvelta ble godkjent som møteleder og Hege Hoem Spjøtvold ble 
godkjent som referent. Møteinnkalling ble godkjent. Dagsorden ble endret: Sak 50/12 
og sak 52/12 byttet plass 
 
Tellekorps ble Tina Helen B. Melfjord og Michael Johansen 

 
 
Studenttingssaker: 
 
STi-sak 53/12  Dannelsesemner ved NTNU 
(kl. 18.20) Jon Mikkel Haugen orienterte 
Det var 19 stemmeberettigede i saken. 
 
Det ble spørsmålsrunde før det ble gått til diskusjon 
 

Forslag 1: Fremmet av Eivind Rindal 

  Endring i linje 114: 

  Endre «et dannelsesemne» til «dannelsesemner» 

 

 

Forslag 2: Fremmet av Eivind Rindal 

Linje 119-118 Endring:  

«Det skal være obligatorisk for alle NTNU studenter å ta emner som 

øker dannelse og tverfagligforståelse. Utover noen basis emner skal det 

også senre i graden være mulig å ta yterligere dannelsesemner» 
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Forslag 3: Fremmet av Martin A. Stormoen 

  Tillegg etter linje 119: 

«Emnet skal gi et innblikk i historiske hendelser som belyser 

problemstillingen innenfor fagområdet» 

Forslaget ble trukket 

  

 

     Forsalg 4: Fremmet av Jon Mikkel Haugen 

  Tillegg etter linje 119 

«Emnet skal gi et innblikk i historiske hendelser som belyser 

problemstillinger innenfor et tematisk satsningsområde» 

   

 
 
Votering over forslag 1:  10 stemmer for, 8 mot og 1 avh  

Forslaget ble vedtatt 

 

Votering over forslag 2: Falt mot 2 stemmer 

: 

Votering over forslag 4: Forslaget ble vedtatt 

 

Votering over helhet med endringer: Enstemmig vedtatt  

 
 
Vedtak:   

 «Studenttinget ønsker en prøveordning hvor man utvikler et dannelsesemner 
fra NTNUs tematiske satsningsområder, innen 2014 

 Dannelsesemne skal ha fokus på å fremme studentenes refleksjonsevne og gi 
dem nye perspektiver på de store utfordringene samfunnet står ovenfor. 

 Emnet skal være frivilling og åpent for alle, og kunne erstatte studentenes 

perspektiv- eller komplementæremne. 

 Emnet skal gi et innblikk i historiske hendelser som belyser problemstillinger 

innenfor et tematisk satsningsområde» 

 
 
 
STi-sak 51/12  Felles læringsmål ved NTNU 
(kl.18.55)  Tina Melfjord orienterte  
Det var 19 stemmeberettigede i saken. 
 
Det ble spørsmålsrunde før det ble gått til diskusjon 
 
Forslag 1: Fremmet av Simon Sandvåg og Martin Stormoen 

  Endring linje 183: 
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«For at studentene på NTNU skal kunne måles ut i fra felles 

læringsmål, mener Studenttinget at:» 

 

Forslag 2: Fremmet av Eivind Rindal 

Nytt punkt etter linje 211:  

«NTNU skal gjøre studenter fra alle fagmiljøer i stand til, etter endt 

utdanning, å velge og starte egen virksomhet. Fagspesifikt 

entreprenørskap skal være en mulighet innen alle studieprogram på 

NTNU.» 

TRUKKET 

 

 

Forslag 3: Fremmet av Eivind Rindal 

  Nytt punkt etter linje 211: 

«NTNU må legge til rette for studentdrevet forskning og innovasjon, og 

stimulere studentenes nysgjerrighet og stolthet» 

 

Forslag 4: Fremmet av Jon Mikkel Haugen 

  Nytt punkt etter linje 211 

«Alle studenter ved NTNU skal etter endt studie ha generell 

kompetanse innen entreprenørskap og innovasjon» 

 

Forslag 5: Fremmet av Morten Holthe 

  Nytt punkt etter linje 211: 

«NTNU må legge til rette for at det gis en innføring i studentdrevet 

forskning, innovasjon og entreprenørskap innenfor studentenes 

studieområdet/fagområde, og stimulere til nysgjerrighet» 

 

Forslag 6: Fremmet av Andreas Kosmo 

  Nytt punkt etter linje 211: 

«NTNU bør kunne legge til rette for at studenter fra alle fagmiljøer kan 

gjøres i stand til å bedrive entreprenørvirksomhet. Dette kan gjøres ved 

å tilby et valgfritt emne innenfor innovasjon og entreprenørskap som er 

tilrettelagt for alle fagbakgrunner» 

 
 
Votering over forslag 1: Forslaget ble vedtatt 
 
Votering over forslag 4: Forslaget falt mot 6 stemmer 
 
Votering over forslag 5: Forslaget ble vedtatt 
 
Votering over forslag 3: Forslaget falt mot 1 stemme 
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Votering over forsalg 6: Forslaget falt mot 2 stemmer 
 
Votering over helheten med endringer: Vedtatt 
 
 
Vedtak:   
«For at studentene på NTNU skal kunne måles ut i fra felles læringsmål, mener 
Studenttinget at: 
 

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

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

 

 Alle studenter skal ha tilbud om dannelsesemner i sitt studieløp. 
 

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

 

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

 

 NTNU må se etter nye muligheter for reel tverrfaglighet både på utdannings- og 
forskningssiden. 

 

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

 NTNU skal utvikle og forbedre tilbudene som finnes for arbeidslivsrelevans, men 
også se etter nye muligheter. 

 

 NTNU må legge til rette for at det gis en innføring i studentdrevet forskning, 
innovasjon og entreprenørskap innenfor studentenes studieområdet/fagområde, og 
stimulere til nysgjerrighet" 

 
 
Knut Jørgen Vie ble valgt inn som sette KK 
 
 
 
PAUSE kl 20.05 – 20.30 
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STi-sak 50/12  Etiske retningslinjer for NTNU 
(kl. 20.30) Anja Ziolkowski orienterte 
Det var 19 stemmeberettigede i saken. 
 
Forslag 1: Fremmet av Eivind Rindal 

Etter linje 181: Nytt punkt,  
NTNU bør også synliggjøre etiske standpunkter i møte med ekstrene 

 partnere og  institusjoner. 
 
Votering over forslag 1: Vedtatt 
Votering over helheten med endringer: Vedtatt 
 
 
Vedtak:   

 «Studenttinget NTNU mener at NTNU skal vedta etiske retningslinjer som 
inneholder krav til innkjøp og leverandører på følgende områder: 
1. Tvangsarbeid 
2. Fagorganisering/ kollektive forhandlinger 
3. Barnearbeid 
4. Diskriminering 
5. Brutal behandling 
6. Helse, miljø og sikkerhet 
7. Lønn 
8. Arbeidstid 
9. Regulære ansettelser 
10. Marginaliserte befolkningsgrupper 
11. Miljø 
12. Korrupsjon 
13. Ledelsessystem hos leverandører 
14. Folkeretten og krigshandlinger 

 

 Studenttinget NTNU mener at NTNU skal melde seg inn i Initiativ for etisk 
handel. 
 

 NTNU bør også synliggjøre etiske standpunkter i møte med eksterne partnere 
og institusjoner» 

 
 
 
STi-sak 55/12  Boligsituasjonen for internasjonale studenter 
(kl. 20.40) Jirka Konietzny orienterte 
Det var 19 stemmeberettigede i saken. 
 
Forslag 1: Fremmet av Jirka Konietzny 

Endre punkt 1 til:  
«NTNU må respektere og ta hensyn til taket på internasjonale 
studenter, satt av VT og SiT, i SiTs studentboliger når det tas opp 
internasjonale studenter» 
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Forslag 2: Fremmet av Eivind Rindal 
Linje 62 nytt punkt:  
«NTNU må gjøre mer for at en større andel av utvekslingsstudentene 
blir tatt opp på vårsemester.» 

 
 
Forslag 3: Fremmet av Eivind Rindal 
  Linje 62 nytt punkt:  

«NTNU må ikke gjennom sin promotering gi falske forhåpninger eller 
forventninger knyttet til boligtilgang, eller gi inntrykk av at det eksisterer 
en boliggaranti ut over tak over hode tilbudet.» 

 
Votering over forslag 1: Vedtatt 
 
Votering over forslag 2: Vedtatt 
 
Votering over forslag 3: Vedtatt 
 
Votering over helheten med endringer: Vedtatt 
 
 
Vedtak:   
«Studenttinget mener at: 
 

 NTNU må respektere og ta hensyn til taket på internasjonale studenter, satt av 

VT og SiT, i SiTs studentboliger når det tas opp internasjonale studenter  

 NTNU bør ta hensyn til boligsituasjonen i Trondheim og må regulere omfanget 

av opptak av internasjonale studenter med hensyn til dette 

 NTNU skal, ved Internasjonal seksjon, hjelpe internasjonale studenter som 

kommer til byen bla annet med å finne egnet bolig - inkludert alle nødvendige 

krav og tiltak som f.eks. anskaffelse av D-nummer. Internasjonal Seksjon må 

få flere resurser for å kunne hjelpe alle internasjonale studenter i 

oppstartsperioden (hhv. august/september, januar/februar)  

 Markedsføring om boligtilbudet og pris-situasjon generelt i Norge og 

Trondheim må gjøres kjent for alle internasjonalestudenter som er tatt opp ved 

NTNU 

 NTNU må gjøre mer for at en større andel av utvekslingsstudentene blir tatt 

opp på vårsemester 

 NTNU må ikke gjennom sin promotering gi falske forhåpninger eller 

forventninger knyttet til boligtilgang, eller gi inntrykk av at det eksisterer en 

boliggaranti ut over tak over hode tilbudet» 
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STi-sak 52/12  Stillingsinstrukser Studenttinget NTNU 
(kl 20.55) Anja Ziolkowski orienterte 
Det var 19 stemmeberettigede i saken. 
Nytt forslag lagt i bordet ble stemt inn å legge til grunn 
Strek satt kl. 21.45 
 
Forslag 1: Fremmet av Eivind Rindal 

Linje 9: Endre siste setningen til:  

«Styrerepresentantene deltar på møter i AU, men har ikke stemmerett, 

styrerepresentantene er ikke bundet av vedtak gjort i STi eller AU.» 

 

Forslag 2: Fremmet av Eivind Rindal 

Linje 26: Endre siste setningen:  

«Ledelsen skal ikke og, AU bør unngå å opptre som privatpersoner i 

media, med mindre annet er avklart med ledelsen. 

Styrerepresentantene oppfordres til å ha en ryddighet i media og ikke 

uttale seg på vegene av STi uten at dette er avklart med leder.» 

 

Forslag 3: Fremmet av Eivind Rindal 

Linje 28-35: Endre hele punktet til: 

«Ledelsen i STi skal representere alle NTNUs studenter og fronte STis 

vedtatte politikk utad, andre verv og posisjoner som kan utfordre 

ledelsens integritet og troverdighet kan være skadelig for STis renomet 

utad. Personer valgt til ledelsen i Studenttinget bør før valg klargjøre 

hvilken verv de innehar fra før og være åpne om dette. Det er ikke 

heldig om ledelsen har flere hatter, derfor bør den enkelte vurdere å 

frasi seg andre verv og forpliktelser for å unngå uheldig rolleblanding. 

Verv som ikke kompromiterer rollen som leder eller nestleder i 

Studenttinget er å anse som uproblematisk, men disse bør gjøres kjent 

for AU.» 

  

Forslag 4: Fremmet av Madeleine Lorås 

  Linje 28-35 (endring) 

«Personer valgt til ledelsen i STi skal klargjøre hvilke verv de har og 

være åpen om dette. Verv som ikke komprimiterer med rollen de har i 

STi er å anse som uproblematiske, men bør gjøres kjent for STi» 

 

Forslag 5: Fremmet av Kristine Valentinsen 

Endre i linje 34: bytte ordet «leder» med «Studenttinget» 

 

Forslag 6: Fremmet av Anja Ziolkowski 

  Endringsforslag linje 34: 

  Endre «leder» med «arbeidsutvalget» 
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Forslag 7: Fremmet av Eivind Rindal 

Linje 42: legge til ”personlige” før kampsaker 

 

Forslag 8: Fremmet av Eivind Rindal 

88 nytt punkt:  

«- ha arbeidsgiveransvar for og daglig oppfølging av 

styrerepresentantene den del av tiden de arbeider for STi.» 

 

Forslag 9: Fremmet av Anders Rohde 

 Endre linje 156 til: 

 «å holde politikken på sitt område oppdatert» 

 

Forslag 10: Fremmet av Eivind Rindal 

Linje 184, stryke punktet 

 

Forslag 11: Fremmet av Anders Rohde 

  Tillegg til linje 229: Nytt punkt 

  «delta på AUs møter med tale- og forslagsrett» 

 

Forslag 12: Fremmet av Eivind Rindal 

229 nytt punkt:  

«skal ikke uttale seg på vegene av Studenttinget, eller om den interne 

saksgang i studenttinget før vedtak fattes.»  

:  
 
Votering over forslag 1: Vedtatt med 10 stemmer for, 2 stemmer mot og 7 avh 
 
Votering over forslag 2:  Vedtatt med 11 stemmer for 
 
Votering over forslag 3: Falt mot 6 stemmer 
Votering over forslag 4: Vedtatt 
 
Forslag 5 og 6 falt som følge av forslag 4 
 
Votering over forslag 7: Vedtatt 
 
Votering over forslag 8: Vedtatt med 11 stemmer for 
 
Votering over forslag 9: Vedtatt 
 
Votering over forslag 10: Falt mot 2 stemmer 
 
Votering over forslag 11: Vedtatt 
 
Votering over forslag 12: Vedtatt med 9 stemmer for, 3 mot og 7 avh 
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Votering over helhet med endringer: Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak:   

«Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU 

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 være 

relevant har alle medlemmer et ansvar for å fremme saker, diskutere saker med medstudenter og 

være aktive i offentlige debattfora.  

Arbeidsutvalget (AU) består av tre (3) studenter på heltid, og tre (3) studenter på deltid. Ledelsen 

består av leder, organisatorisk nestleder og fag- og forskningspolitisk nestleder. AU har som oppgave 

å representere STi mellom møtene. AU innstiller i alle vedtakssaker som blir lagt frem for STi og deres 

innstilling blir lagt til grunn ved votering på STi-møtene. AU kan vedta hastesaker, saker som er 

delegert gjennom tidligere vedtak i STi og saker de mener det ikke er nødvendig å ta opp med ett 

fulltallig Studentting. Styrerepresentantene deltar på møter i AU, men har ikke stemmerett. 

Styrerepresentantene er ikke bundet av vedtak gjort i STi eller AU.  

Alle medlemmer av AU skal skrive under på en arbeidskontrakt. 

Arbeidsutvalget 
AU har et ansvar for at Studenttinget NTNUs politiske meninger blir fremmet for ledelsen ved NTNU, 

administrasjonen, studentene, NSO og media.  

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

 Delta på alle STi-møter. 

 Delta på alle AU-møter. 

 Delta på oppstartsseminaret i januar/februar og motivasjonsseminaret i august/september,  

 Delta på overlappshelgen i januar med nytt arbeidsutvalg 

 Delta på immatrikuleringen av de nye studentene i august 

 Delta under valgukene 

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 på nasjonalt nivå. 

Leder skal allikevel oppfordre og legge til rette for at Studenttingsmedlemmer og resten av AU kan gå 

i media med sine kampsaker. Ledelsen skal ikke, og AU bør unngå å opptre som privatpersoner i 

media, med mindre annet er avklart med ledelsen. Styrerepresentantene oppfordres til å ha en 

ryddighet i media og ikke uttale seg på vegne av STi uten at dette er avklart med leder. 
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Ledelsen og styrerepresentantene 
Personer valgt til ledelsen i STi skal klargjøre hvilke verv de har og være åpen om dette. Verv som 

ikke komprimiterer med rollen de har i STi er å anse som uproblematiske, men bør gjøres kjent for 

STi 

Generelt 
Stillingsinstruksen for Studenttinget skal avklare hvordan oppgavene og pliktene til Studenttinget er 

fordelt. Arbeidsutvalget kan velge å fordele oppgavene forskjellig fra stillingsinstruksen, men 

Studenttinget skal da informeres. Ved større endringer av oppgavefordelingen må dette vedtas av 

Studenttinget. 

1. Studenttingets medlemmer 

 har et ansvar for at deres personlige kampsaker blir fremmet i løpet av året 

 har et ansvar for å få innspill fra studentene på saker som skal diskuteres i STi 

 har et ansvar for å møte godt forberedt til møter, slik at de kan delta i, og forme debatten 

 har et ansvar for å skape og delta i debatter i det offentlige rom 

 skal bidra til profilering av valget til neste års Studentting i minst tre (3) timer 

 skal hjelpe til på immatrikuleringen ved behov 

2. Leder 

2.1 Representasjon 

Leder har som hovedoppgave å være Studenttingets representant, både i interne og eksterne 

organer. Leder har det overordnede ansvaret for Studenttinget, og skal derfor: 

2.1.1 Generelt 

 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 

2.1.2 NTNU 

 møte i dekanmøtene 

 følge opp NTNUs arbeid med utdanningspolitikk sammen med nestlederne 

 følge opp saker som tar for seg NTNU sin organisasjon, interne reglement og forskrifter 

sammen med nestlederne 

 være tilgjengelig for studenter som ønsker å kontakte Studenttinget NTNU 

 delta på møter med studiedirektøren 

 ha jevnlige møter med leder av DION sammen med nestlederne 

 følge opp utdanningspolitisk arbeid ved NTNU sammen med fag- og forskningspolitisk 

nestleder 

 følge opp organisatorisk politikk ved NTNU sammen med organisatorisk nestleder 
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 påse at ansvaret for de ulike politiske områdene blir ivaretatt av de respektive AU-

medlemmene 

2.1.3 Lokalt 

 være Studenttingets kontakt opp mot Velferdstinget 

 være Studenttingets kontakt mot det resterende studentdemokratiet i Trondheim 

 sitte som fast medlem i Trondheim Studentråd 

 sitte som fast medlem i Dialogforum for helhetlig by- og campusutvikling 

2.1.4 Nasjonalt 

 være leder for medlemslaget i NSO 

 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 nasjonalt 

2.1.5 Økonomi- og personalansvar 

 ha ansvaret for at økonomien er i henhold til økonomireglementet 

 ha personalansvar for konsulentene, AU-medlemmene og valgte i Studenttinget 

 gjennomføre medarbeidersamtaler med AU-medlemmene 

 følge opp og legge til rette for utvikling av kompetanse av AU-medlemmene 

2.1.6 Planlegging og rapportering 

 ha ansvaret for langsiktig planlegging og rapportering 

 ha ansvaret for at erfaringer blir overført til neste års Studentting 

 ha ansvaret for å utarbeide årsrapport 

 ha arbeidsgiveransvar for, og daglig oppfølging av, styrerepresentantenen i den del av tiden 

de arbeider for STi 

3. Organisatorisk nestleder 

3.1 Organisasjon 
Organisatorisk nestleder har det organisatoriske og administrative ansvaret i Studenttinget, og 

skal derfor: 

3.1.1 Studentdemokratiet 

 følge opp og koordinere arbeidet i studentdemokratiet ved NTNU, særlig studentrådene 

 arbeide med utviklingen av gode strukturer og rutiner blant studentrepresentantene på 

fakultets- og instituttnivå, for å sikre informasjons- og kompetanseflyt 

3.1.2 Studenttinget 

 være leder av Studenttingets valgstyre, og organisere Studenttingsvalg og styrevalg 

 koordinere arbeidet internt i arbeidsutvalget 

 være den daglige kontakten mellom Studenttinget og arbeidsutvalget 

 ha ansvaret for å følge opp NTNUs organisatoriske politikk 

3.1.3 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 NTNUs organisasjon, gradsforvaltning, 

reglement og forskrifter 
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 delta på møter med studiedirektøren  

3.1.4 Informasjonsarbeid 

 bidra i Studenttingets informasjonsarbeid 

 koordinere ansvar for profilerings- og rekrutteringsarbeid 

 holde Studenttinget orientert om aktuelle saker i media gjennom sosiale medier 

 utarbeide infomateriell  

 gjøre innholdsmessige oppdateringer på sosiale medier og hjemmesider 

 legge til rette for blesting av valg til råd, verv og utvalg som Studenttinget innstiller til 

3.1.5 Stedfortreder og ansvar 

 hvis leder ikke er i stand til å utføre sitt virke over lenger tid, ha ansvaret for at leders plikter 

blir fordelt og ivaretatt. Dette skal gjøres i samarbeid med resten av AU.  Studenttinget skal 

informeres om hvordan ansvarsfordelingen blir 

 være leders stedfortreder 

 ved leders eller fag- og forskningspolitisk nestleders fravær være vara i dekanmøtene 

 være leders vara i Trondheim Studentråd og i Dialogforum for helhetlig by- og 

campusutvikling 

 være leders stedfortreder i velferdssaker og kontakten til Velferdstinget 

4. Fag- og forskningspolitisk nestleder 

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

4.1 Studentdemokratiet 

 arrangere formøter for Utdanningsutvalgets møter 

 bidra sterkt til Studenttingets fag- og forskningspolitikk  

4.1.2 NTNU 

 ha ansvaret for å følge opp NTNUs arbeid med utdanningspolitikk 

 følge opp arbeidet som skjer i Utdanningsutvalget og underliggende organ 

 følge opp sakene som det skal jobbes med nedover i studentdemokratiet, og sørge for at de 

blir behandlet på rett instans 

 delta på dekanmøtene 

 delta på møter i Utdanningsutvalget 

 følge opp NTNUs arbeid med forskningspolitikk 

4.1.3 Nasjonalt 

 følge opp utdanningspolitisk arbeid som skjer ved andre universiteter og i nasjonale 

organisasjoner 

 følge opp arbeid som gjøres med implementering av relevante reformer i nasjonale fora 

4.1.4 Internasjonalt 

 skal i samarbeid med internasjonalt ansvarlig i AU, vite hvilken politikk som påvirker norsk 

utdanningspolitikk 

 følge opp og holde seg oppdatert på hva som skjer i europeiske og internasjonale 

utdanningsfora 
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 delta på SUNTU og SEFI-møter av interesse 

 delta på Nordteks årlige konferanse 

5. AU-medlemmene på deltid 

5.1 Generelt 
AU-medlemmene har ansvaret for: 

 å drive det politiske arbeidet innenfor sitt område fremover 

o ha en god forståelse for Studenttingets politikk innenfor sitt område 

o på første STi-møte hvert semester legge frem en plan for semesteret 

o skal selv skrive minst en (1) sak i semesteret 

o skal selv komme med minst fem (5) forslag til saker i løpet av funksjonsperioden 

o å holde politikken på sitt område oppdatert 

 at Studenttinget er representert i nasjonale komiteer og utvalg innenfor AUs 

ansvarsområder 

 å skrive erfaringsdokument når året er omme 

 å ha overlapp med de nye AU-medlemmene 

 å få relevant politikk på dagsorden i råd, verv og utvalg som medlemmene sitter i 

AU-medlemmene skal ha følgende hovedansvarsområder: 

 Internasjonalt ansvarlig 

 Læringsmiljøansvarlig 

 Likestillings- og inkluderingsansvarlig 

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

Det er forventet at AU-medlemmene jobber minst 10 timer per uke utenom STi-møter, hvor 8 av 

disse skal være på Studenttingskontoret. Dette er for å vise tilstedeværelse og å sikre god 

kontakt med ledelsen, men også for å lettere få hjelp og innspill fra andre i studentdemokratiet. 

AUs medlemmer kan også arbeide med andre prosjekter og interesseområder, så lenge dette er 

avklart med ledelsen. 

AUs ansvarsområder kan endres hvis Studenttinget finner dette ønskelig, og det skal da vedtas 

på et Studenttingsmøte. 

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

5.2.1 Lokalt 

 delta på ISU-Trondheim sin generalforsamling 

 holde kontakt med ISU, SAIH, ISFiT og andre internasjonale studentgrupper av interesse 

 holde kontakt med internasjonal seksjon gjennom jevnlige møter med leder for 

internasjonal seksjon 

 ha ansvaret for årlig gjennomgang av listen over tiltak i STi-sak 40/12 ”Veien videre på 1-

2-3” 
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5.2.2 Nasjonalt 

 delta på SAIHs vår- og høstsamlinger 

 ha kontakt med internasjonal komité i NSO 

 ha kontakt med andre internasjonalt ansvarlige studenter som er av interesse 

5.3 Læringsmiljøansvarlig 
Læringsmiljøansvarlig skal fronte Studenttingets politikk på læringsmiljø og HMS utad, og skal 

derfor: 

5.3.1 Lokalt 

 følge opp arbeidet med kvalitetssikringen av læringsmiljøet ved 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 

 følge opp problemene som kommer frem av læringsmiljøundersøkelsene 

 følge opp problemene som kommer frem av studentenes helse- og trivselsundersøkelse 

5.3.2 Nasjonalt 

 ha kontakt med andre læringsmiljøansvarlige studenter som er av interesse 

5.4 Likestillings- og inkluderingsansvarlig 
Likestillings- og inkluderingsansvarlig skal fronte Studenttingets politikk på likestilling og 

inkludering utad, og skal derfor: 

5.4.1 Lokalt 

 sitte som medlem i NTNUs sentrale likestillingskomité 

 sitte som medlem av Rådet for studenter med funksjonsnedsettelser 

 følge opp problemene som kommer frem av læringsmiljøundersøkelsene 

 følge opp problemene som kommer frem av studentenes helse- og trivselsundersøkelse 

5.4.2 Nasjonalt 

 ha kontakt med andre likestillings- og inkluderingsansvarlige studenter som er av 

interesse 

6. Styrerepresentantene 

Styrerepresentantene jobber 2/3 for Studenttinget. De skal ikke fronte Studenttingets politikk i 

styret, men fungere som konsulenter for den daglige ledelsen. I dette legges at de er med å drifte 

STi i daglige oppgaver. De skal derfor gjennom stillingsprosenten i Studenttinget: 

 være tilgjengelig for og i kontakt med studentene på NTNU 

 være medlemmer av Studenttingets valgstyre 

 være med å arrangere seminarer, og ha egen bolk for fakultetstillitsrepresentantene 

 skrive minst en (1) egen politisk sak for Studenttinget i semesteret 

 bistå ledelsen i saksskriving og innhente bakgrunnsinformasjon ved behov 

 skrive valgsaker og organisatoriske saker for Studenttinget 

 ha ansvar for tavler og skjermer som Studenttinget disponerer 

 arrangere kampanjer i samarbeid med organisatorisk nestleder 
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 bistå administrativt ved behov 

 ha god og jevnlig kontakt med fakultetstillitsrepresentantene 

 møte sammen med en i ledelsen på studentrådsmøtene så langt det er mulig 

 holde studentdemokratiet orientert om saker som kommer opp i styret 

 holde studentdemokratiet oppdatert på hva som skjer i styrene ved andre universiteter 

 arbeide for positiv oppmerksomhet om NTNU som universitet - nasjonalt og 

internasjonalt  

 delta på AUs møter med tale og forslagsrett 

 skal ikke uttale seg på vegne av Studettinget, eller om den interne saksgangen i 

Studenttinget NTNU, før vedtak fattes» 

 
 
 
PAUSE kl. 22.20 – 22.30 

 
 

 
STi-sak54/12  Studieprogramporteføljen 
(kl. 22.30) Jon Mikkel Haugen orienterte 
Det var 18 stemmeberettigede i saken. 
 
Forslag 1: Fremmet av Eivind Rindal 

Nytt punkt først: 
NTNU skal være et sterkt nasjonalt og internasjonalt breddeuniversitet 
med overordnet fokus på tverrfaglighet og med tydelig faglig profil på de 
ulike studieprogrammene. 

 
Forslag 2: Fremmet av Simon Sandvåg 
  Endring linje 202 
  «Nivået og størrelsen på fagmiljøet» 
 
Forslag 3: Fremmet av Eivind Rindal 

Stryke punkt på linje 207 
 
Forslag 4: Fremmet av Eivind Rindal 
  Nytt punkt:  

Ny studieprogram bør fortrinnsvis bygge på etablerte fagmiljøer og 
fremme NTNUs hovedprofil som teknisk naturvitenskaplig og/eller 
tverrfaglig universitet 

 
Forslag 5: Fremmet av Eivind Rindal 
  Nytt punkt:  

NTNU skal ikke stase på korte profesjonsløp 
 

NTNU skal ikke utvide porteføljen på lavere gradsnivå.  
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Forslag 6: Fremmet av Andreas Kosmo 
  Nytt punkt 

«NTNU må fortsatt opprettholde de klassiske fag som gjør NTNU til et 
universitet i navnet» 

 
 
Votering over forslag 1: Vedtatt 
 
Votering over forslag 2: Falt mot 3 stemmer 
 
Votering over forslag 3: Falt mot 1 stemme 
 
Votering over forsalg 4: Falt mot 1 stemme 
 
Votering over forslag 5 del 1: Falt mot 3 stemmer 
 
Votering over forslag 5 del 2: Falt mot 3 stemmer 
 
Votering over forslag 6: Falt mot 4 stemmer 
 
Votering over helheten med endringer: Enstemmig vedtatt  
 
 
Vedtak:   
«Studenttinget NTNU mener at NTNU kontinuerlig må jobbe for å utvikle sin 
studieportefølje for å ha et så godt tilbud som mulig til sine studenter. NTNU skal 
være et sterkt nasjonalt og internasjonalt breddeuniversitet med overordnet fokus på 
tverrfaglighet og med tydelig faglig profil på de ulike studieprogrammene. Både for 
opprettelse, nedleggelse, og kontinuerlig evaluering av studietilbudet er det viktig at 
NTNU har en klar politikk på hva slags kriterier som bør være tellende.  
 

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

kunnskaps- og samfunnsutvikling 
o Fagmiljøets knutepunkter med andre fagmiljøer på NTNU 
o Emnets/studiets samfunnsnytte og relevans 
o Emnets/studiets pedagogiske nivå 
o Emnets/studiets innehar innovasjonselementer 

 

 NTNU må rasjonalisere sin studieprogramportefølje på bakgrunn av kriteriene 
over. Dette for å ha ressurser til å øke kvaliteten på studietilbudet vi ønsker å 
ha 

 Det må bli strengere krav til opprettelse av nye studieprogram» 
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Referatsaker: 
 
Ref-sak 91/12  STi-møte 10/12 
Godkjent 
 
Ref-sak 92/12  AU-møte 23/12 
Referert 
 
Ref-sak 93/12  AU-medlemmene referer kort siden sist 
AU-medlemmene orienterte og i tillegg var informasjon sendt ut på mail 
 
Ref-sak 94/12  Referat fra styret 
Styrerepresentantene orienterte og i tillegg var informasjon sendt ut på mail 
 
Ref-sak 95/12  Referat fra studentråd/allmøter 
Kenneth Wannebo orienterte fra IME 
Eli Fyhn Ullern orienterte fra SVT 
Rikke Lund orienterte fra HF 
Arve Grinden orienterte fra IVT 
David Zhu Leiva orienterte fra IØT 
 
Ref-sak 96/12  Referat fra Velferdstinget 
Vilde Coward refererte fra Velferdstinget 
 
Ref-sak 97/12  Referat fra råd, verv og utvalg STi innstiller til 
Det var ingen som hadde noe å referere 
 
 
Ref-sak 98/12  Referat fra SP-HiST og DMMH 
Gina Helstad refererte fra SP-HiST  
 
Ref-sak 99/12  Referat fra NSO 
Anja Ziolkowski orienterte litt om hva som skjer framover 
 
Ref-sak 100/12  Referat fra oppnevninger gjort i AU 
Ingen oppnevninger er gjort 
 
 
 
Eventuelt: 
*Eivind Rindal orienterte om at han vil ta opp det om enslige studenter ved NTNU i 
Læringsmiljøutvalget – ønsker innspill på hvordan få de mer inkludert 

 

*Anja Ziolkowski: Julebord og Juleverksted den 1 desember 

 

*Anja Ziolkowski: Trenger 2 studenter som skal gi tilbakemelding og man vil ha 
begrunnelser/klager på Innsida 
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*Anja Ziolkowski: Learning Management Systems: Ønsker studenter som skal være 
med å velge og prøve ut system 

 

*Michael Johansen: 27 november er det «Studentdemokratiets dag» 

 
 
Møtekritikk  
Tatt til etterretning. 
 
 
 
Møtet ble hevet kl. 23.50 
 
 
 
 
Anja Ziolkowski /s/ 
Fungerende leder       Hege Hoem Spjøtvold/s/ 

Referent 


