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Møtedato: 07.02.2013 Saksbehandler: Simon Utseth Sandvåg 
_______________________________________________________________________ 1 
 2 
O-sak 01/13 Plan for semester for AU-medlemmene 3 
_______________________________________________________________________ 4 
 5 
 6 
 7 
Forkortelser 8 
STi – Studenttinget NTNU 9 
NTNU – Norges Teknisk-naturvitenskapelige universitet 10 
AU - Arbeidsutvalget 11 
_______________________________________________________________________ 12 
 13 
 14 
Bakgrunn 15 
 16 
I stillingsinstruksen står det at AU-medlemmene på deltid skal legge frem en plan for 17 
arbeidet sitt for det neste semesteret på semesterets første STi-møte. 18 
 19 
AU-medlemmene vil legge frem dette muntlig på STi-møte den 07.02.2013. Hvis dere har 20 
konkrete ting dere mener de i AU deltid bør jobbe med, er dette anledningen for å foreslå 21 
det, slik at de kan legge det inn i planen. 22 
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Møtedato: 07.02.2013 Saksbehandler: Madeleine Lorås 

_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 05/13  Valg til kontrollkomiteen 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Vedlegg 
Instruks for Studenttingets kontrollkomité 
 
Forkortelser 
STi – Studenttinget 
AU – Arbeidsutvalget  
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 1 
På det konstituerende Allmøtet den 25.10.96 ble det vedtatt et reglement for STi, 2 
hvor det står skrevet at STi skal ha en Kontrollkomité, og at komiteens funksjon må 3 
reguleres i egen instruks. Fra Studenttingets reglement, sist endret 31.08.06: 4 
 5 
§ 7 Kontrollkomiteen 6 

§ 7.1 Myndighetsområde 7 
Kontrollkomiteen er STis kontrollorgan, og skal rapportere til STi. 8 
 9 
§ 7.2 Oppgaver 10 
• Påtale vedtak gjort i arbeidsutvalg og STi dersom de strider mot vedtekter, 11 

retningslinjer og arbeidsprogrammet til STi.  12 
• Kontrollere at rammene og vedtektene fastsatt av STi blir fulgt. 13 
• Uttale seg om fortolkning av reglementer, forretningsorden, instrukser og 14 

lignende etter forespørsel fra STi, AU, leder eller møteleder. 15 
• Følge aktivt opp arbeidet i arbeidsutvalget og STi slik at de også kan ha en 16 

støttefunksjon for organet og arbeidsutvalget.  17 
 18 
Kontrollkomiteens medlemmer kan ikke være representanter i STi eller Styret. 19 
Medlemmene av kontrollkomiteen har en valgperiode på 1 år.  20 

 21 
Saksbehandlers vurdering 22 
Saksbehandler ser det som viktig at medlemmene av kontrollkomiteen kan prioritere å 23 
være tilstede på Studenttingets møter i løpet av året, og ellers er tilgjengelig for 24 
Arbeidsutvalget og Studenttinget ved reglementsspørsmål. Det velges en leder og 2 25 
medlemmer.  26 
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 27 
Arbeidsutvalgets innstilling 28 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 29 

  

 



Arbeidsinstruks for Kontrollkomiteen 
til 

Studenttinget NTNU 
 

Vedtatt på møte i Studenttinget NTNU 03.02.97 
Siste endringer ble gjort på STi-møte den 13.03.03 

 
 
 
Fravikelighet 
Denne arbeidsinstruks viker for Reglement for Studenttinget NTNU og Forretningsorden 
for Studenttinget NTNU. 
 
 
Sammensetning 
Kontrollkomiteen har 3 medlemmer, hvorav en leder, som ikke kan være representanter 
i STi eller Styret. 
 
 
Myndighetsområde 
Kontrollkomiteen er STis kontrollorgan, og skal rapportere til STi. 
 
Kontrollkomiteen skal: 

• Påtale vedtak gjort i arbeidsutvalg og STi dersom de strider mot vedtekter, 
retningslinjer og arbeidsprogrammet til STi. 

• Kontrollere at rammene og vedtektene fastsatt av STi blir fulgt. Med rammene 
menes arbeidsprogram, møteprotokoll og budsjett som gjelder for studentene 
ved NTNU. 

• Uttale seg om fortolkning av reglementer, forretningsorden, instrukser o.l. etter 
forespørsel fra STi eller arbeidsutvalget. 

• Følge aktivt opp arbeidet i arbeidsutvalget og STi slik at de også kan ha en 
støttefunksjon for organet og arbeidsutvalget. 

 
 
Valg 
Representantene i Kontrollkomiteen har en valgperiode på 1 år. Leder i komiteen velges 
ved separat valg. 
 
 
Endringer i arbeidsinstruksen 
Arbeidsinstruks for Kontrollkomiteen vedtas av STi med simpelt flertall blant de 
tilstedeværende representantene. Forslag til endringer behandles av arbeidsutvalget og 
vedtas av STi.  
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Møtedato: 07.02.2013 Saksbehandler: Madeleine Lorås 

_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 06/13  Valg til valgkomiteen 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Vedlegg 
Arbeidsinstruks for Valgkomité 
 
Forkortelser 
STi – Studenttinget  
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 1 
Valgkomiteens arbeid er regulert i egen instruks vedtatt i STi-sak 32/04 og ble 2 
språklig oppdatert i 2006 i forbindelse med omlegging av studentdemokratiet. 3 
Valgkomiteen bistår i arbeidet med å finne fram til gode kandidater til noen av de 4 
viktigste vervene ved NTNU vi studenter kan inneha.  5 
 6 
Det er ikke fastsatt hvor mange medlemmer det skal være, det varierer fra år til år. I 7 
2012 var det 10 medlemmer.  8 
 9 
Saksbehandlers vurdering 10 
Saksbehandler ser det som hensiktsmessig at studenter fra begge hovedcampus blir 11 
representert i valgkomiteen. Også gjerne studenter med forankring i forskjellige 12 
studentorganisasjoner.  13 
 14 
I henhold til stillingsinstruksen vil valgkomiteens 1. prioritet denne våren være å finne 15 
gode kandidater blant studentene til Styret ved NTNU, og sekundært å lete etter 16 
kandidater til stillingene i NSO. Høsten 2012 vil komiteens viktigste oppgave være å 17 
finne personer til heltidsstillingene i Studenttinget.  18 
 19 
Valgkomiteens medlemmer har en funksjonstid på 1 år etter valget. Selv om dette 20 
ikke er spesifisert i stillingsinstruksen vil saksbehandler oppfordre valgkomiteen til 21 
også å være behjelpelige med å finne fram til gode kandidater til andre verv som STi 22 
velger til. 23 
 24 
Arbeidsutvalgets innstilling 25 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg.  26 
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Arbeidsinstruks for valgkomité 
til 

Studenttinget NTNU 
 

Vedtatt på møte i Studenttinget NTNU 07.05.03 
Siste endringer ble gjort på STi-møte den 13.05.04 

Redaksjonell endring – (SUene ble gjort om til Studentrådene) 09.02.06 
 
 
 

• Valgkomitéen skal sørge for at det er reelle valg til alle heltidsstillinger i 
Studenttinget  

• Valgkomitéen skal sørge for at det er reelle valg til stillingene som 
studentrepresentant i Styret.       
     

• Valgkomitéen skal samarbeide med den lokale representanten for NSUs 
valgkomité og sikre at gode kandidater kommer fram til stillinger i NSU fra 
NTNU.    

• Valgkomitéen skal søke blandt alle NTNUs studenter for å finne gode 
kandidater til stillingene.        
    

• Valgkomitéen har ansvar for at alle studiekulturer og begge kjønn er 
representert blant kandidatene.       
     

• Valgkomitéen skal oppfordre kandidater til å stille.    
   

• Valgkomitéen er ikke innstillende.      
   

• Valgkomitéen velger sin egen leder.      
   

• Valgkomitéen skal samarbeide med FTRer og Studentrådene for å få oversikt 
over mulige kandidater.        
    

• Valgkomitéen skal samarbeide med den lokale representanten for NSUs 
valgkomité og sikre at gode kandidater kommer fram til stillinger i NSU fra 
NTNU. 

 



 
 
  
Møtedato: 07.02.2013 Saksbehandler: Madeleine Lorås 

_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 07/13  Valg av landsmøtedelegater til Norsk  

 studentorganisasjon (NSO) 
_______________________________________________________________________ 
 
Forkortelser 
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 
STi – Studenttinget 
NSO – Norsk studentorganisasjon 
LM - Landsmøte 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Hensikt med saken 1 
Studenttinget skal velge 21 delegater og et tilstrekkelig antall (maximum 23) vara-2 
delegater til Norsk Studentorganisasjons Landsmøte i Tønsberg 11.-14. april.  3 
 4 
 5 
Bakgrunn for saken 6 
Studenttinget NTNU er medlemslag i Norsk Studentorganisasjon (NSO). NSO er en 7 
interesseorganisasjon for så å si alle studenter på offentlige institusjoner i Norge. De 8 
jobber med kompetanseheving i lokallagene, slik som Studenttinget NTNU, og med å 9 
påvirke offentlige myndighetene i saker som angår studenter. 10 
 11 
Landsmøtet møtes en gang i året, og er NSOs høyeste organ. Her velges NSOs 12 
leder og arbeidsutvalg, samt personer til NSOs politiske komiteer, for det kommende 13 
studieåret. Arbeidsprogrammet og organisasjonserklæringen disse må forholde seg 14 
til vedtas også der. På LM 2013 skal blant annet prinsipprogrammet vedtas og det 15 
skal gjennomføres en organisasjonsgjennomgang.  16 
 17 
Alle studenter tilknyttet NTNU er valgbare. Ordinært LM avholdes hvert år i 18 
mars/april, og avholdes i år 11. – 14. april i Tønsberg. LM-delegatene får reise og 19 
opphold for regionsmøte og landsmøte dekket. Som delegat får man også være med 20 
på regionsmøtet i Levanger den 15.-17. mars, der medlemslagene i region midt 21 
møtes for å forberede seg sammen.  22 
 23 
 24 
Saksbehandlers vurdering 25 
Det skal velges 21 delegater til Landsmøtet, i tillegg til et passende antall vara som 26 
må kunne steppe inn på kort varsel og være godt forberedt. Saksbehandler 27 
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 2 
oppfordrer engasjerte studenter med og uten erfaring innen studentdemokratiet til å 28 
stille. I forkant av selve LM-helgen vil STi arrangere en rekke formøter der NTNU-29 
delegatene kan delta og forberede seg på sakene som skal behandles. 30 
 31 
En rekke personer vil reise sammen med delegasjonen ned til Oslo. Dette gjelder 32 
blant annet Landsstyredelegatene og medlemmer i NSOs politiske komiteer. Det er 33 
ønskelig at de av disse som ikke er delegater stiller som vararepresentanter, slik at vi 34 
i tilfelle sykdom eller annet fravær kan stille med komplett delegasjon til alle tider.  35 
 36 
Arbeidsutvalgets innstilling 37 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg 38 
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Møtedato: 07.02.2013 Saksbehandler: Sondre Jahr Nygaard 
_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 08/13 Arbeidsprogram for Studenttinget 2013 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Vedlegg 
Arbeidsprogram for Studenttinget 2013 
 
Forkortelser 
AU – Arbeidsutvalget 
STi – Studenttinget 
ForVei – Forberedende Veiledning 
NTNU – Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet 
SAIH – Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond 
NoW – Norwegian on the Web 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 1 

Studenttingets arbeidsprogram er dokumentet som tegner ned hvilke politiske saker AU 2 

skal jobbe med i løpet av året 2013. Det er et strategisk dokument som viser STi 2013 3 

sine politiske prioriteringer, samtidig som det er et styringsdokument som hva STi sitt AU 4 

skal jobbe med i løpet av året. Til forskjell fra informasjonsplanen, tar ikke 5 

arbeidsprogrammet sikte på eksplisitt markedsføring av STi, men med noen av sakene 6 

som tas opp i arbeidsprogrammet er det forventet at medieoppmerksomhet kan følge. 7 

 8 

Årets arbeidsprogram har tatt utgangspunkt i arbeidsprogrammet til 2012, med noen 9 

justeringer av underoverskrifter og punkter. Tilpasninger har blitt gjort etter den politiske 10 

diskursens utvikling det siste året. Det er mange nye punkter, noen er forandret litt på og 11 

noen er direkte kopi av fjorårets, da dette er saker som kontinuerlig må jobbes med. 12 

Dokumentet baserer seg på de politiske prioriteringene AU mener vi skal gjøre i løpet av 13 

året, og hvilke saker vi mener er viktige. 14 

 15 

Saksbehandlers vurdering 16 

Det har tidligere vært ulik praksis i bruk av slike dokumenter, men av tidligere års erfaring 17 

vil også vi velge å benytte oss av et slik for allerede tidlig i arbeidsprosessene vite 18 

hvordan vi skal strukturere året fremover. Dokumentet gir en god forventningsavklaring 19 

mellom de som sitter på hel- og deltid, hvor alle har vært med på å kunne forme det slik at 20 



 

  

 

2 

man kan jobbe med de sakene alle parter anser som viktig, og STi-medlemmer kan være 21 

med å påvirke dagsorden. 22 

 23 

Ved å forholde seg til et slikt dokument, er det en felles enighet mellom AU og STi, hvor 24 

AU kan utføre arbeid som er godt forankret i STi. Det gir en felles forståelse partene i 25 

mellom om hva som er viktige saker, og AU kan utføre arbeid å vite at de har STi i 26 

ryggen. 27 

 28 

Arbeidsprogrammet vil gi både AU og STi mer eierskap til den politikken som utføres. Det 29 

vil bli lettere å ettergå hverandre i sømmene, samt at det gir en god mulighet til evaluering 30 

midtveis i perioden. Det vil også utgjøre som et bra utgangspunkt for overlapp for neste 31 

års AU.  32 

 33 

Med noen få justeringer fra fjoråret foreslås det et utgangspunkt med følgende 34 

underoverskrifter: 35 

 36 

Utdanning 37 

 38 

Læringsmiljø og rammevilkår 39 

 40 

Likestilling og tilgjengelighet 41 

 42 

Internasjonalisering 43 

 44 

Forskning 45 

 46 

Studentmedvirkning og studentfrivillighet 47 

 48 

Nasjonalt og regionalt 49 

 50 

Disse underoverskriftene faller grovt sett under ansvarsområdene til de ulike 51 

medlemmene av AU. De kan overlappe en del, og det er ingenting i veien for at 52 

eksempelvis Likestillings- og inkluderingsansvarlig jobber med noen av punktene under 53 

Læringsmiljø. Rekkefølgen sier ingenting om prioritet. 54 

 55 

Underpunktene under underoverskriftene utdyper arbeidsoppgavene til AU og STi 2013. 56 

Disse er i større grad i prioritert rekkefølge. 57 

 58 

Arbeidsutvalgets innstilling 59 

Studenttinget vedtar arbeidsprogrammet 2013 på STi-møte 02/13. 60 
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Arbeidsprogram for Studenttinget 2013 1 

 2 

 3 

Utdanning 4 

Studenttinget skal være med å sette en utdanningspolitisk dagsorden på NTNU, som 5 

bidrar til å øke gjennomstrømningen og til at NTNU dekker det samfunnsbehovet 6 

som kreves. 7 

 Studenttinget skal jobbe for at NTNU tar tak i kvalitetssikringen ved tellende 8 

Vurderinger. 9 

 Studenttinget skal jobbe for at NTNU i større grad skal fokusere på å gi 10 

studentene varierte undervisnings- og vurderingsformer, og for at digitalisering 11 

brukes i større grad. 12 

 Studenttinget skal jobbe for at det innføres forkurs på studieprogram hvor 13 

dette trengs. 14 

 Studenttinget skal jobbe for at stipendiatstillingen blir mer attraktiv å søke på, 15 

og flere fullfører doktorgraden. 16 

 17 

Læringsmiljø og rammevilkår 18 

Studenttinget skal ha en sterk stemme i arbeidet med læringsmiljøet og 19 

rammevilkårene fordi dette påvirker både utdanningskvaliteten og trivselen blant 20 

studenter på campus. 21 

 Studenttinget skal jobbe for en samlokalisering av campus Dragvoll og 22 

campus Gløshaugen, og at det skal skje på Studenttingets premisser. 23 

 Studenttinget skal jobbe for at alle studenter skal ha god tilgang på 24 

lesesalsplasser. 25 

 Studenttinget skal jobbe for at ForVei skal tilbys alle førsteårsstudenter, og 26 

gjøres tilgjengelig for alle studenter uavhengig av hvilke fakultet de tilhører. 27 

 Studenttinget skal jobbe for at NTNU er et fysisk og psykisk universelt 28 

utformet universitet. 29 

 Studenttinget skal jobbe for å standardisere videoforelesninger ved NTNU. 30 

 Studenttinget skal jobbe for at flere studenter får bedre tilbakemeldinger på 31 

arbeidet sitt. 32 

 33 

Likestilling og tilgjengelighet 34 

Studenttinget skal jobbe for at prinsippet om lik mulighet til utdanning skal være 35 

gjeldende i en hver situasjon på NTNU, uavhengig av barrierer knyttet til 36 

funksjonsnedsettelser, etnisitet, religion, kjønn, nasjonalitet og legning. 37 

 Studenttinget skal følge opp arbeidet med tilrettelegging for studenter med 38 

funksjonsnedsettelser. 39 

 Studenttinget skal jobbe for å sikre større grad av likestilling i akademia som 40 

ikke går ut over kvaliteten i studier og forskning. 41 



 

 

 

  

 Studenttinget skal gjennomgå og påvirke NTNUs politikk samt bruk av 42 

kjønnspoeng. 43 

 44 

Internasjonalisering 45 

Studenttinget skal jobbe for en god internasjonaliseringspolitikk som sørger for at det 46 

å komme som internasjonal student til NTNU er en fin og positiv opplevelse. 47 

Byråkratiet og komplikasjonene for utreisende utvekslingsstudenter skal begrenses. 48 

Politikken skal bidra til å gjøre NTNU internasjonalt fremragende og attraktiv for en 49 

internasjonal søkermasse. 50 

 51 

 Studenttinget skal jobbe for at NTNU legger til rette for internasjonale 52 

studenter, slik at kvaliteten på utdanningen og studietiden blir sikret. 53 

 Studenttinget skal følge opp og jobbe for en jevn fordeling av antall 54 

innvekslede og antall utvekslede studenter. 55 

 Studenttinget skal jobbe for videreutvikling av NoW for norskkurs trinn 2 og 3 56 

hvis evalueringsundersøkelsen viser positive resultater, Sti skal også jobbe for 57 

at det innføres språkkurs for norske studenter skal på utveksling. 58 

 Studenttinget skal følge opp og bistå arbeidet til SAIH Trondheim der det er 59 

behov. 60 

 61 

Forskning 62 

Studenttinget skal være representert i de ulike fora på NTNU hvor forskning er et 63 

sentralt tema. Vi skal være med å sette dagsorden for NTNUs forskningspolitikk. 64 

 Studenttinget skal jobbe for at forskningen på NTNU kommer studentene til 65 

gode, ved at utdanningen er forskningsbasert og ved at forskningen spres til 66 

studentene. 67 

 Studenttinget skal jobbe med å se på muligheten for forskerlinjer på andre 68 

studieretninger enn de eksisterende tilbud 69 

 Studenttinget skal påse at forskningen ved NTNU skal spisses uten at dette 70 

går på bekostning av breddeforskningen 71 

 Studenttinget skal jobbe for å sette særlig fokus på klimaforskning 72 

 Studenttinget skal følge opp arbeidet på NTNUs tematiske satsningsområder 73 

og sørge for at disse gjelder for fagområder på alle fakulteter. 74 

Studentmedvirkning og studentfrivillighet 75 

Studenttinget skal gjennom sitt arbeid sørge for at studentenes stemme blir hørt i alle 76 

aktuelle saker på NTNU, og for at studentfrivilligheten har sin plass i Trondheim som 77 

studentby. 78 

 Studenttinget skal sørge for at studenter ved NTNU blir inkludert i 79 

medvirkningsprosesser og at vi har reell medvirkningskraft. Dette gjelder også 80 

ansettelsesprosesser på fakultet og institutt. 81 

 Studenttinget skal arbeide med at studenter tar del i kvalitetssikringen av alle 82 

emner gjennom at referansegruppearbeidet styrkes, og at referansegrupper 83 

implementeres i alle emner. 84 

 Studenttinget skal jobbe for at NTNU legger til rette for studentfrivillighet, og 85 

for at NTNU verdsetter arbeidet som gjøres både for det faglige og det sosiale 86 

miljøet for studentene. 87 

Nasjonalt og regionalt 88 

Som medlemslag i Norsk studentorganisasjon skal Studenttinget være med å påvirke 89 

nasjonal og regional studentpolitikk som angår studenter ved NTNU. 90 



 

 

 

  

 Studenttinget skal samarbeide med studentdemokratier på andre 91 

utdanningsinstitusjoner som et ledd i å utvikle Studenttinget. 92 

 Studenttinget skal jobbe med en felles kampanje med studentparlamentene 93 

ved UiO og UiB. 94 

 Studenttinget skal jobbe for å påvirke de politiske partiene lokalt og nasjonalt, 95 

spesielt opp mot høstens stortingsvalg. 96 

 97 

 98 

 99 

 100 

 101 

 102 



 



 
 
 
 
Møtedato: 07.02.2013 Saksbehandler: Simon U. Sandvåg og Sondre Jahr Nygaard 
_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 09/13 Resolusjon om kvalitetssikring av eksamen 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Vedlegg 
 
Forkortelser 
STi – Studenttinget NTNU 
NTNU – Norges Teknisk-naturvitenskapelige universitet 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 1 
I lys av det siste årets mange avsløringer av dårlige rutiner ved kvalitetssikringer på 2 
NTNU, ble det høsten 2012 laget en sak på STi om Kvalitetssikring av eksamen, STi-sak 3 
36/12. Vedtaket står i kursiv under. Dette er ikke det vi skal diskutere, endringer skal kun 4 
gjøres på resolusjonen som står i innstillingen. 5 
  6 
Studenttinget mener at NTNU aktivt må jobbe for å bedre kvalitetssikring av eksamen. 7 
Dette er avgjørende for å måle studentenes prestasjoner og oppnåelse av emnenes 8 
læringsmål på en god måte. Det skal utarbeide institusjonelle retningslinjer som fordrer 9 
at: 10 
 11 

• Alle eksamensoppgaver på NTNU skal kvalitetssikres av en kvalifisert fagperson 12 
som ikke er den samme som emneansvarlig. Både denne personen og 13 
emneansvarlig skal signere eksamen som et bevis på at oppgaven er 14 
kvalitetssikret før den oversendes Studieavdelingen. 15 

• Gjentak av tidligere gitte eksamensoppgaver må begrenses, med mindre det er 16 
hensiktsmessig i henhold til emnets oppbygging og innhold. 17 

• Referansegruppene skal evaluere eksamen. Tilbakemeldingene fra 18 
referansegruppene skal være med i grunnlaget for kvalitetssikringen av eksamen. 19 

• Eksamen skal reflektere emnets læringsmål 20 
  21 
 22 
 23 
Denne saken ble ytterligere aktualisert og forverret i gjennom eksamensperioden i 24 
desember.  25 
 26 
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 27 
Saksbehandlers vurdering 28 
Det er på sin plass at vi i STi sier enda tydeligere i fra om hva vi mener NTNU må gjøre 29 
på området. Siden STi allerede har politikk på området, synes vi det er hensiktsmessig 30 
med en resolusjon (en fellesuttalelse). 31 
 32 
Det er uholdbart at studenter ved NTNU skal møte opp til eksamenslokalet uten at alt er i 33 
orden. Man må kunne kreve at eksamensoppgaven er hensiktsmessig utformet, og at 34 
eksamensoppgaven leveres ut i sin helhet, uten at det er noe feil med trykking, 35 
hjelpemiddelkoder, tidspunkter, og at dette skjer til riktig tid, i riktig eksamenslokale og at 36 
emneansvarlig dukker opp til avtalt tid for å svare på spørsmål. 37 
 38 
Vi ber dere tenke gjennom følgende spørsmål: 39 
 40 

• Er resolusjonen tydelig nok? 41 
• Er resolusjonen adressert godt nok til riktige instanser på NTNU? 42 
• Begrunner vi klagene våre godt nok? 43 
• Er lengden grei? 44 
• Er dere enige i at en resolusjon er den beste måten – sammen med vedlagte 45 

vedtak fra STi-sak 36/12 – å få frem synspunktene våre på? 46 
 47 
 48 
Arbeidsutvalgets innstilling 49 

 50 
Resolusjon om kvalitetssikring av eksamen 51 

 52 
I løpet av 2012 har studentene ved NTNU hatt særdeles store utfordringer knyttet til 53 
avvikling av eksamen. De to forrige eksamensperiodene har vist både svikt i 54 
systemet og i holdningene til de som utformer eksamen, og dette må det gjøres noe 55 
med. En hver eksamen som ikke går som den skal er et eksempel på manglende 56 
rutiner på kvalitetssikring, og Studenttinget NTNU krever at det gjøres noe med dette. 57 
 58 
Ord som katastrofalt, tragisk og håpløst har blitt bruk av studentene ved slike tilfeller, 59 
og det er ikke uten grunn. Studentene jobber hardt frem mot en eksamen, og skal i 60 
alle tilfeller kunne forvente en ordentlig eksamensoppgave og en ryddig 61 
gjennomføring. Systemsvikt kan forekomme, og menneskelige feil kan skje, men det 62 
må en bedre prosess til for at dette skal skje langt sjeldnere enn det som har vært 63 
tilfellet i 2012. 64 
 65 
Eksamen skal måle om studentene har oppnådd læringsmålene i emnet. Dette er 66 
NTNUs måte å kvalitetssikre sine studenter før de går ut i arbeidslivet, og det er for 67 
mange det eneste beviset på den kompetansen de har opparbeidet seg. 68 
 69 
En slik svikt i kvalitetssikringen som vi har opplevd i år skader både studentene og 70 
NTNU. Dette skaper et veldig dårlig førsteinntrykk for nye studenter på NTNU, og 71 
dette påvirker i stor grad NTNUs omdømme, noe som kan få store ringvirkninger med 72 
tanke på fremtidig rekruttering og attraktivitet, samt studentenes gjennomføringsgrad. 73 
Studenttinget NTNU krever at dette problemet adresseres til der det har oppstått, og 74 
at det gjøres noe med umiddelbart. 75 
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 76 
Studenter straffes hvis man jukser eller har grove mangler. På samme måte må det 77 
innføres sanksjoner mot det enkelte institutt som slurver med kvalitetssikringen. Det 78 
må innføres et system som sikrer kvalitet i alle ledd, og som tydelig plasserer et 79 
ansvar.  80 
Det er uholdbart at man skal møte opp til eksamenslokalet til gjenbruk av eksamen, 81 
feil utskrift, feil informasjon på eksamensoppgaven eller vedlagt fasit. 82 
 83 
Eksamen utgjør for de fleste studenter det eneste vurderingsgrunnlaget, og det er på 84 
ingen måte holdbart at det oppstår så mange feil i kvalitetssikringen av eksamen. 85 
Dette må det gjøres noe med umiddelbart, og Studenttinget NTNU forventer at alle 86 
eksamener heretter gjennomføres på en god måte og uten feil. 87 
 88 
Kvalitetssikring er et lederansvar. Ledere på alle nivå må ta denne utfordringen på 89 
alvor, og være sitt ansvar bevisst. NTNU vil aldri nå sitt mål om å bli internasjonalt 90 
fremragende hvis vi ikke makter å løse en så alvorlig kvalitetssvikt. 91 
 92 
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