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DAGSORDEN MED SAKSLISTE 
Torsdag, 07.02.2013 i R 10 Realfagsbygget  

 
Kl. 18.15 Velkommen 
 Godkjenning av møteleder, referent, tellekorps og møteinnkalling  

 Godkjenning av dagsorden og tidsplan  
 

Kl. 18.30  STi – sak 05/13  Valg av Kontrollkomite 
 
Kl. 19.00  STi – sak 06/13  Valg av Valgkomite  

 
Kl. 19.20  STi – sak 07/13  Valg av faste delegater til Landsmøte i NSO 

 
 
Kl. 20.45  Pause  

 
 

Kl. 21.00  STi – sak 07/13  Valg av varadelegater til Landsmøte i NSO  
 
Kl. 21.45  STi – sak 08/13  Arbeidsprogram for Studenttinget 2013  

 
Kl. 22.45  STi – sak 09/13  Resolusjon om kvalitetssikring av eksamen 



 

Kl. 23.15  O – sak 01/13   Plan for semesteret for AU-medlemmene  
 

Kl. 23.35  Referatsaker 
Kl. 23.50  Eventuelt  
 Møtekritikk 

 
Kl. 24.00 Møtet heves!  

 
Sverre Haug Lindseth ble godkjent som møteleder og Michael Johansen ble godkjent 

som referent. Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent. 
 
Tellekorps ble Gina Helstad, Andreas Nilsen Kosmo og Kaja Istad  

 
 
Studenttingssaker: 
 
 
STi-sak 05/13  Valg av Kontrollkomite  

(Kl. 18.25) Antall stemmeberettigede under saken: 23 

Madeleine Lorås orienterte 
 

Kandidater: Knut Nicholas Figenschou (stiller til medlem og leder) 
 
Votering: Akklamasjon 

 
Vedtak: Knut Nicholas Figenschou er valgt som leder av kontrollkomitéen 

 
 
STi-sak 06/13 Valg av Valgkomite 

(Kl. 18.32) Antall stemmeberettigede under saken: 23 
Madeleine Lorås orienterte 

 
Kandidater: Aslak Agersborg Eriksen 
 Linn Christin Haugen 

 John Christer Rusti 
 

Votering: Akklamasjon 
 
Vedtak: Aslak Agersborg Eriksen, Linn Christin Haugen og John Christer Rusti 

er valgt ti l valgkomitéen. 
 
 
STi-sak 07/13 Valg av faste delegater til Landsmøte i NSO 

(Kl. 18.37) Antall stemmeberettigede under saken: 23 

Madeleine Lorås orienterte 
 

 
Kandidater: Alexandra Løvland 



Anja Johnsen 

Anja Ziolkowski 
Camilla Rikardsen Solheim 

Eivind Rindal 
 Ekaterina Fedorova 

Elena Bogen Slydal 

Eli Fyhn Ullern 
Haakon Utby 

Hans Petter Kleppan 
Jens Sveen Frogner 
John Christer Rusti 

Kim Allgot 
Mats K. Andreassen 

Morten Skadsem Holthe 
Rikke Magnarsdatter Lund 
Siri Mathisen 

Sondre Jahr Nygaard 
Synne Lerhol 

Thomas Drageset 
Tina Helén Bursvik Melfjord 
Vegard Elde Vefring 

 Vilde Coward 
Votering:  

Hans Petter VALGT 2,416941 18 

Mats VALGT 2,95119 13 

Eivind  VALGT 4,650416 5 

Vilde VALGT 3,194048 11 

Elena VALGT 3,053436 12 

Eli VALGT 2,687527 15 

Rikke IKKE VALGT 0,913868 22 

Synne VALGT 2,57438 16 

Thomas VALGT 1,074974 21 

Anja Johnsen VALGT 3,497258 8 

Alexandra VALGT 7,301822 1 

Vegard VALGT 4,982633 4 

Sondre VALGT 4,260653 6 

Camilla VALGT 2,827615 14 

Morten VALGT 3,45636 10 

Ekatarina VALGT 3,473384 9 

Tina VALGT 5,533716 2 

Kim VALGT 2,480927 17 

Anja Z VALGT 5,153211 3 

Siri VALGT 3,947509 7 

Jens VALGT 1,169978 20 

Haakon IKKE VALGT 0,598903 23 

John Christer VALGT 1,762241 19 

Vedtak: «Følgende personer ble valgt inn til NSOs Landsmøte for 2013 



1. Alexandra Løvland 

2. Tina Helén Bursvik Melfjord 
3. Anja Ziolkowski 

4. Vegard Elde Vefring 
5. Eivind Rindal 
6. Sondre Jahr Nygaard 

7. Siri Holthe Mathisen 
8. Anja Johnsen 

9. Ekaterina Fedorova 
10. Morten Skadsem Holthe 
11. Vilde Coward 

12. Elena Bogen Slydal 
13. Mats Karsten Andreassen 

14. Camilla Rikardsen Solheim 
15. Eli Fyhn Ullern 
16. Synne Lerhol 

17. Kim Allgot 
18. Hans Petter Kleppan 

19. John Christer Rusti 
20. Jens Sveen Frogner 
21. Thomas Drageset» 

 
PAUSE kl. 20.30 – 20.45 

 
 
I STi-sak 07/13 ble Andreas Kosmo Nilsen byttet ut med Vilde Coward i tellekorpset. 

 
 
STi-sak 07/13 Valg av vara delegater til Landsmøte i NSO 

(Kl. 20.45) Antall stemmeberettigede under saken: 23 
Madeleine Lorås orienterte 

 
Kandidater: Knut Nicholas Figenschou 

Ida Brattbakk 
Line Willersrud 
Michael Johansen 

Simon Utseth Sandvåg 
Madeleine Aurora Lorås 

Lars-Erik Alstad Aas 
Rikke Magnarsdatter Lund 
Andreas Nilsen Kosmo 

Elisa Elmies 
Haakon Utby 

Sverre Haug Lindseth 
 
Votering:  

Elisa VALGT 5,635714 5 

Andreas VALGT 3,36627 7 

Rikke VALGT 7,25202 3 

Lars-Erik VALGT 6,530159 4 



Sverre VALGT 2,551263 9 

Madeleine VALGT 2,499206 10 

Simon VALGT 2,264827 12 

Michael VALGT 18,11111 1 

Line VALGT 2,626696 8 

Ida VALGT 2,277128 11 

Knut VALGT 4,346861 6 

Haakon VALGT 8,417857 2 

 

 
Vedtak: 1. Michael Johansen 

 2. Haakon Utby 
 3. Rikke Magnarsdatter Lund 
 4. Lars-Erik Alstad Aas 

 5. Elisa Elmies 
 6. Knut Nicholas Figenschou 

 7. Andreas Nilsen Kosmo 
 8. Line Willersrud 
 9. Sverre Haug Lindseth 

 10. Madeleine Aurora Lorås 
 11. Ida Brattbakk 

 12. Simon Utseth Sandvåg 
 
 

Under STi-sak 08/13 ble Andreas Kosmo Nilsen og Gina Helstad eneste 
gjenværende i tellekorpset, Studenttinget godtok det. 

 
 
STi-sak 08/13 Arbeidsprogram for Studenttinget 2013 

(Kl. 21.28) Antall stemmeberettigede under saken: 23 
Sondre Jahr Nygaard orienterte 

 
Endringsforslag:  20 endrings-, tilleggs- og strykningsforslag. 
 
FALT: Endringsforslag fra John Christer Rusti: 

Ingress til helheten av arbeidsprogrammet: Studenttingets Arbeidsprogram bygger på at alle 

mennesker er unike og bør kunne få utvikle sitt fulle potensial uten å bli holdt tilbake. Vi har 

en sterk tro på hvert enkelt menneske sin skaperevne, kreativitet og ansvarsfølelse. 

Individets mulighet til å søke og skape kunnskap er en enorm gevinst for både individet og 

samfunnet. 

 

De høyere utdanningsinstitusjonene skal ikke være fabrikker for reproduksjon av kunnskap, 

men viktige samfunnsaktører som skal fungere som premissleverandør for offentlig debatt, 

skape ny kunnskap gjennom forskningsarbeid og gi studentene muligheten til personlig 

utvikling og et inkluderende studentfellesskap. 

VEDTAS: Endringsforslag fra Sondre Jahr Nygaard: 



Ingress til helheten av arbeidsprogrammet: ”Studenttingets arbeidsprogram definerer de 

politiske prioriteringer Studenttinget har i løpet av året 2013. Det er ikke et årshjul, og 

arbeidet kan fordeles utover perioden. Arbeidsprogrammet er først og fremst rettet mot 

Studenttingets arbeidsutvalg, men det oppfordres til at også Studenttingets representanter 

tar tak i punktene. Arbeidsprogrammet blir revidert om et halvt år.”  

 
FALT: Endringsforslag fra John Christer Rusti: 

Ny underoverskrift: ”Grønt universitet” 

Endringsforslag fra John Christer Rusti: 

Kulepunkter til foreslått underoverskrift ”Grønt universitet”:  

 “Studenttinget skal jobbe for at NTNU skal komme i verdenstoppen innen 

klimaforskning.” 

 “Studenttinget vil få NTNU til å redusere klimagassutslippene med 30% fra 2010-nivå 

innen 2020.”  

 “Studenttinget  skal jobbe for bedre informasjon om ENØK-tiltak fra NTNU og SIT.” 

 “Studenttinget skal jobbe for å få miljøstasjoner med alle større bygg.”  

 “Studenttinget skal jobbe for at NTNU forplikter seg til en omfattende 

miljøsertifisering.” 

 “Studenttinget vil at NTNU skal prioritere grønne lunger på campus, også innendørs.” 

 

Utdanning 

FALT: Endringsforslag fra John Christer Rusti: 

 Linje 6, stryke ”(…)øke gjennomstrømningen og til at NTNU dekker det 

samfunnsbehovet som kreves.”, til: ”(…) til å sikre en best mulig utdanning for sine 

studenter.” 

FALT: Endringsforslag fra Camilla Rikardsen Solheim: 

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

studentene varierte undervisnings- og vurderingsformer. Studenttinget krever at den 

pedagogiske kompetansen hos NTNUs ansatte heves.  

VEDTAS: Endringsforslag fra Anja Johnsen: 

 Linje 10: Studenttinget skal jobbe for digitalisering av undervisningen, samt mer 

varierte undervisnings- og vurderingsformer. 

FALT: Endringsforslag fra John Christer Rusti: 

 Nytt punkt: ”Studenttinget skal jobbe for en fortgang i arbeidet med å åpne for bruk av 

PC på eksamen for alle som ønsker det.”  

FALT: Endringsforslag fra John Christer Rusti: 

 Nytt punkt: ”Studenttinget skal jobbe for økt bruk av praksis og økt samarbeid med 

næringslivet i passende emner. 

TRUKKET: Tilleggsforslag fra Siri Mathisen: 



 Nytt kulepunkt: Studenttinget skal jobbe for at NTNU tar tak i kvalitetssikringen 

underveis i studieløpet. 

FALT: Tilleggsforslag fra Simon Utseth Sandvåg: 

 Linje 17: Studenttinget skal jobbe for at studentene på NTNU har en god bokhandel 

på campus. 

VEDTAS: Tilleggsforslag fra Morten Holthe: 

 Studenttinget krever at NTNUs ansatte skal holde et høyt pedagogisk nivå. 

 

Læringsmiljø og rammevilkår: 

FALT: Endringsforslag fra John Christer Rusti: 

 Stryke på linje 23: ”(…) og at det skal skje på Studenttingets premisser” 

FALT: Endringsforslag fra Mats Andreassen: 

 Linje 23: Fra ”Studenttingets premisser” til ”Studentenes premisser”. 

VEDTAS: Endringsforslag fra Eivind Rindal: 

 Stryke på linje 28: ”(…) fysisk og psykisk (…)” 

FALT: Endringsforslag fra John Christer Rusti: 

 Stryke linje 30 og erstatte med: ”Studenttinget skal jobbe for økt bruk av 

videoforelesninger med både opptak tilgjengelig på nett og direkte streaming 

tilgjengelig for alle studenter.”  

FALT: Endringsforslag fra Camilla Rikardsen Solheim: 

 Linje 30: Studenttinget skal jobbe for å standardisere videoforelesninger og for at 

digitalisering brukes i større grad ved NTNU. 

FALT: Strykningsforslag fra Camilla Rikardsen Solheim: 

 Linje 31: Studenttinget skal jobbe for at flere studenter får bedre tilbakemelding på 

arbeidet sitt. 

VEDTAS: Endringsforslag fra Siri Mathisen: 

 Linje 8-9 / 31-32: Studenttinget skal jobbe for at NTNU tar tak i kvalitetssikringen i fag 

og tellende vurderinger og at studenter får bedre tilbakemeldinger på arbeidet sitt.”  

FALT: Endringsforslag fra Ida Brattbakk: 

 Linje 31-32: Studenttinget skal jobbe for at alle studenter får tilstrekkelig 

tilbakemelding på både semester-, eksamens-, bachelor- og masteroppgaver. 

FALT: Endringsforslag fra Ida Brattbakk: 

 Nytt kulepunkt: ”Studenttinget skal jobbe for at studenter skal få tilstrekkelig 

veiledning på bachelor- og masteroppgaver.” 

VEDTAS: Endringsforslag fra Eivind Rindal: 

 Nytt kulepunkt: ”Studenttinget skal kjempe for at NTNU skal legge til rette for at alle 

studenter har et godt psykososialt læringsmiljø.”  



FALT: Endringsforslag fra John Christer Rusti: 

 Nytt kulepunkt: ”Studenttinget skal jobbe for bedre dekning og kvalitet på de trådløse 

nettene på campus” 

FALT: Endringsforslag fra John Christer Rusti: 

 Nytt kulepunkt: ”Studenttinget skal jobbe for at NTNU skal bygge en ny og samlende 

digital plattform for studentene.” 

FALT: Endringsforslag fra John Christer Rusti: 

 Nytt kulepunkt: ”Studenttinget skal jobbe for at NTNU setter større krav til foreleserne, 

deriblant krav om økt bruk av digitalt tilgjengelig pensum, oppmøte i 

referansegruppemøter og bruk av It’s Learning.”  

FALT: Endringsforslag fra John Christer Rusti: 

 Nytt kulepunkt: ”Studenttinget skal jobbe for at bibliotekene ved NTNU skal få 

utvidete åpningstider, spesielt i helgene.”  

 

FALT: Endringsforslag fra Odd M. Trondrud: 

 Nytt kulepunkt: ”Studenttinget skal jobbe for en fortgang i arbeidet med 

tilretteleggelse for bruk av PC på eksamen.” 

 

FALT: Tilleggsforslag fra Erling Søyland: 

 Nytt punkt: Studenttinget vil arbeide for å samle informasjonskanaler, generelle og 

emnespesifikke, til en felles plattform. 

FALT: Tilleggsforslag fra John Christer Rusti: 

 Studenttinget skal jobbe for at NTNU blir et grønnere universitet.  

FALT: Tilleggsforslag fra John Christer Rusti: 

 Studenttinget vil at NTNU skal prioritere grønne lunger på campus, også innendørs. 

 

Likestilling og tilgjengelighet: 

VEDTAS: Endringsforslag fra Eivind Rindal: 

 Tillegg i ingress: ”Studenttinget skal jobbe for at prinsippet om lik mulighet til 

utdanning skal være gjeldende i en hver situasjon, uavhengig av barrierer knyttet til 

funksjonsnedsettelser, etnisitet, religion, kjønn, nasjonalitet, legning, språk og sosial 

bakgrunn” 

 

VEDTAS: Endringsforslag fra Sondre Jahr Nygaard 

 Endre i ingress: kutte (…) ”etnisitet”(…) og erstatte med (…) ”etnisk bakgrunn” (…)  

 



Endringsforslag fra Line Willersrud: 

 Flytte linje 28 og linje 29: ”Studenttinget skal jobbe for at NTNU er et fysisk og psykisk 

universelt utformet universitet” ned til linje 38-39. Stryke linje 38-39: ” Studenttinget 

skal følge opp arbeidet med tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelser.” 

 

FALT: Tilleggsforslag fra John Christer Rusti: 

 Linje 37: ”politisk tilhørighet”  

VEDTAS: Endringsforslag fra Knut Nicholas Figenschou: 

 Linje 42-43: Studenttinget skal gjennomgå og påvirke NTNU sin politikk på dette 

området samt bruken av kjønnspoeng. 

 

Internasjonalisering: 

VEDTAS: Endringsforslag fra Eli Fyhn Ullern: 

 Linje 48: Studenttinget skal jobbe med at prosessen for utveksling fra NTNU 

tydeliggjøres, slik at terskelen for utveksling blir lavere. 

VEDTAS: Endringsforslag fra Ekaterina Fedorova: 

 Stryke linje 54, og erstatte: ”Studenttinget skal følge opp internasjonal seksjon sitt 

arbeid med å skape en jevn fordeling av inn- og utvekslede studenter.”  

FALT: Endringsforslag fra Eivind Rindal: 

 Stryke linje 54-55, erstatte med: ”Studenttinget skal arbeide for at flere kan dra på 

utveksling.” 

VEDTAS: Endringsforslag fra Vegard Gavel-Solberg: 

 Stryke linje 59-60 

FALT: Endringsforslag fra Eivind Rindal: 

 Stryke linje 59-60, erstatte med: ”Studenttinget skal ha et tett samarbeid med SAIH 

der dette er naturlig.” 

FALT: Endringsforslag fra John Christer Rusti: 

 Nytt kulepunkt: ”Studenttinget skal jobbe for at NTNU samarbeider med SAIH om å ta 

i mot studenter som blir kastet ut fra universiteter i andre land på grunn av politisk 

aktivisme.” 

FALT: Endringsforslag fra Elena Bogen Slydal: 

 Nytt kulepunkt: ”Studenttinget skal jobbe for at NTNU legger til rette for at studenter 

skal kunne dra på utveksling, og at de jobber for at søknadsprosessen blir så enkel 

som mulig for studentene som ønsker å dra på utveksling.  

 

VEDTAS: Endringsforslag fra Line Willersrud: 

 Nytt kulepunkt: ”Studenttinget skal jobbe for en enklere søknadsprosess for 

utveksling til andre universiteter.”. 



TRUKKET: Tilleggsforslag fra Marta Furuseth: 

 Studenttinget skal jobbe for å sikre kvaliteten på internasjonale studenter på NTNU. 

 

Forskning: 

VEDTAS: Endringsforslag fra Vegard Gavel-Solberg: 

 Linje 70. Stryke ”uten at dette går på bekostning av breddeforskningen.”  

FALT: Endringsforslag fra Vegard Gavel-Solberg: 

 Stryke linje 72. 

VEDTAS: Endringsforslag fra Sondre Jahr Nygaard: 

 Stryke linje 72. Erstatte med: ”Studenttinget skal jobbe for at NTNU retter særlig fokus 

på utvikling av klimavennlig teknologi og forskning på utnyttelse av fornybar energi.”  

FALT: Endringsforslag fra Eivind Rindal: 

 Stryke linje 72. Erstatte med: ”Studenttinget skal jobbe for å sette særlig fokus på 

forskning på miljøvennlig teknologi og sosiale og økonomiske konsekvenser av 

klimaendringer.” 

FALT: Endringsforslag fra John Christer Rusti: 

 Linje 72: Studenttinget skal jobbe for at NTNU skal komme i verdenstoppen innen 

klimaforskning og forskning på miljøvennlig teknologi.  

VEDTAS: Tilleggsforslag fra Gard Fostad Moe: 

 Studenttinget skal ta en aktiv del i utformingen av modeller som sørger for at 

studentene blir inkludert i forskningsmiljøene tidlig i studieløpet. 

 

Studentmedvirkning og studentfrivillighet: 

VEDTAS: Tilleggsforslag fra Gard Fostad Moe: 

 Linje 82: Dette innebærer også at Studenttinget påser at konklusjonen av 

referansearbeidet følges opp og at negative emneevalueringer får konsekvenser. 

FALT: Endringsforslag fra Ida Brattbakk: 

 Nytt kulepunkt: ”Studenttinget skal jobbe for at programtillitsvalgte har reell 

medvirkningskraft.” 

FALT: Endringsforslag fra Hans Petter Kleppan: 

 Nytt kulepunkt: ”Studenttinget skal jobbe for arbeidsplasser i form av kontor for alle 

linjeforeningene på NTNU.”  

FALT: Endringsforslag fra John Christer Rusti: 

 Nytt kulepunkt: ”Studenttinget skal i løpet av våren utrede mulige reformer for 

studentdemokratiet med tanke på å øke valgdeltagelsen og engasjementet rundt 

studentdemokratiet.” 

FALT: Endringsforslag fra John Christer Rusti: 



 Nytt kulepunkt: ”Studenttinget skal jobbe aktivt mot kjønnskvotering i alle deler av 

studentdemokratiet, studentfrivilligheten og andre medvirkningsorganer.”  

 

Nasjonalt og regionalt: 

VEDTAS: Endringsforslag fra Eivind Rindal: 

 Tilføye i linje 95-96: ”Studenttinget skal jobbe for å påvirke de politiske partiene lokalt 

og nasjonalt, spesielt opp mot høstens stortingsvalg, og sette studentpolitikk på 

dagsordenen lokalt. 

FALT: Endringsforslag fra Eivind Rindal: 

 Nytt kulepunkt: ”Studenttinget skal samarbeide tett med kommune og fylke der dette 

er naturlig.” 

FALT: Endringsforslag fra Eivind Rindal: 

 Nytt kulepunkt: ”Studenttinget skal arbeide aktivt opp mot NSO og sikre at NTNU er 

godt representert i NSOs utvalg og komiteer.” 

 
Votering: Helheten ble vedtatt. 

 
Vedtak:  

”Arbeidsprogram for Studenttinget 2013 
 

Studenttingets arbeidsprogram definerer de politiske prioriteringer Studenttinget har i 

løpet av året 2013. Det er ikke et årshjul, og arbeidet kan fordeles utover perioden. 
Arbeidsprogrammet er først og fremst rettet mot Studenttingets arbeidsutvalg, men 

det oppfordres til at også Studenttingets representanter tar tak i punktene. 
Arbeidsprogrammet blir revidert om et halvt år. 
 
Utdanning 

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

bidrar til å øke gjennomstrømningen og til at NTNU dekker det samfunnsbehovet 
som kreves. 

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

Vurderinger. 
Studenttinget skal jobbe for digitalisering av undervisningen, samt mer varierte 

undervisnings- og vurderingsformer. 

 Studenttinget skal jobbe for at det innføres forkurs på studieprogram hvor 

dette trengs. 

 Studenttinget skal jobbe for at stipendiatstillingen blir mer attraktiv å søke på, 
og flere fullfører doktorgraden. 

 Studenttinget krever at NTNUs ansatte skal holde et høyt pedagogisk nivå.  

 
Læringsmiljø og rammevilkår 

Studenttinget skal ha en sterk stemme i arbeidet med læringsmiljøet og 

rammevilkårene fordi dette påvirker både utdanningskvaliteten og trivselen blant 
studenter på campus. 



 Studenttinget skal jobbe for en samlokalisering av campus Dragvoll og 

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

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

lesesalsplasser. 

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

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

 Studenttinget skal jobbe for at NTNU er et universelt utformet universitet. 

 Studenttinget skal jobbe for å standardisere videoforelesninger ved NTNU. 

 Studenttinget skal jobbe for at NTNU tar tak i kvalitetssikringen i fag og 

tellende vurderinger og at studenter får bedre tilbakemeldinger på arbeidet sitt.  

 Studenttinget skal kjempe for at NTNU skal legge til rette for at alle studenter 
har et godt psykososialt læringsmiljø. 

 
Likestilling og tilgjengelighet 

Studenttinget skal jobbe for at prinsippet om lik mulighet til utdanning skal være 
gjeldende i en hver situasjon på NTNU, uavhengig av barrierer knyttet til 

funksjonsnedsettelser, etnisk bakgrunn, religion, kjønn, nasjonalitet, legning, språk 
og sosial bakgrunn. 

 Studenttinget skal følge opp arbeidet med tilrettelegging for studenter med 
funksjonsnedsettelser. 

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

ikke går ut over kvaliteten i studier og forskning. 

 Studenttinget skal gjennomgå og påvirke NTNU sin politikk på dette området 

samt bruken av kjønnspoeng. 

 
Internasjonalisering 

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

å komme som internasjonal student til NTNU er en fin og positiv opplevelse. 
Studenttinget skal jobbe med at prosessen for utveksling fra NTNU tydeliggjøres, slik 
at terskelen for utveksling blir lavere. Politikken skal bidra til å gjøre NTNU 

internasjonalt fremragende og attraktiv for en internasjonal søkermasse.  
 

 Studenttinget skal jobbe for at NTNU legger til rette for internasjonale 
studenter, slik at kvaliteten på utdanningen og studietiden blir sikret. 

 Studenttinget skal følge opp internasjonal seksjon sitt arbeid med å skape en 
jevn fordeling av inn- og utvekslede studenter. 

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

hvis evalueringsundersøkelsen viser positive resultater, Sti skal også jobbe for 
at det innføres språkkurs for norske studenter skal på utveksling. 

 Studenttinget skal jobbe for en enklere søknadsprosess for utveksling til andre 
universiteter. 

 
Forskning 

Studenttinget skal være representert i de ulike fora på NTNU hvor forskning er et 
sentralt tema. Vi skal være med å sette dagsorden for NTNUs forskningspolitikk.  



 Studenttinget skal jobbe for at forskningen på NTNU kommer studentene til 

gode, ved at utdanningen er forskningsbasert og ved at forskningen spres til 
studentene. 

 Studenttinget skal jobbe med å se på muligheten for forskerlinjer på andre 
studieretninger enn de eksisterende ti lbud 

 Studenttinget skal påse at forskningen ved NTNU skal spisses. 

 Studenttinget skal jobbe for at NTNU retter særlig fokus på utvikling av 

klimavennlig teknologi og forskning på utnyttelse av fornybar energi.  

 Studenttinget skal følge opp arbeidet på NTNUs tematiske satsningsområder 
og sørge for at disse gjelder for fagområder på alle fakulteter. 

 Studenttinget skal ta en aktiv del i utformingen av modeller som sørger for at 
studentene blir inkludert i forskningsmiljøene tidlig i studieløpet.  

Studentmedvirkning og studentfrivillighet 

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

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

 Studenttinget skal sørge for at studenter ved NTNU blir inkludert i 
medvirkningsprosesser og at vi har reell medvirkningskraft. Dette gjelder også 

ansettelsesprosesser på fakultet og institutt. 

 Studenttinget skal arbeide med at studenter tar del i kvalitetssikringen av alle 
emner gjennom at referansegruppearbeidet styrkes, og at referansegrupper 

implementeres i alle emner, dette innebærer også at Studenttinget påser at 
konklusjonen av referansearbeidet følges opp og at negative 

emneevalueringer får konsekvenser. 

 Studenttinget skal jobbe for at NTNU legger til rette for studentfrivillighet, og 
for at NTNU verdsetter arbeidet som gjøres både for det faglige og det sosiale 

miljøet for studentene. 

Nasjonalt og regionalt 

Som medlemslag i Norsk studentorganisasjon skal Studenttinget være med å påvirke 
nasjonal og regional studentpolitikk som angår studenter ved NTNU. 

 Studenttinget skal samarbeide med studentdemokratier på andre 
utdanningsinstitusjoner som et ledd i å utvikle Studenttinget. 

 Studenttinget skal jobbe med en felles kampanje med studentparlamentene 
ved UiO og UiB. 

 Studenttinget skal jobbe for å påvirke de politiske partiene lokalt og nasjonalt, 
spesielt opp mot høstens stortingsvalg, og sette studentpolitikk på 
dagsordenen lokalt” 

 

 
Det ble foreslått å avslutte møtet 
Votering: 1 stemme mot å fortsette møtet. 

 
 
STi-sak 09/13 Resolusjon om kvalitetssikring av eksamen 

(Kl. 00.35) Antall stemmeberettigede under saken: 26 
Simon Utseth Sandvåg orienterte 

 



Endringsforslag: 

FALT: Endringsforslag fra Line Willersrud: 
 Linje 54-56: De to forrige eksamensperiodene har vist uakseptabel svikt både 

i systemet og blant holdningene hos de som utformer eksamen. 
 

 Linje 57: Endre "Studenttinget NTNU krever at det gjøres noe med dette til": 

"Studenttinget NTNU krever en endring i dette". 
 

 Linje 60: Stryke "og det er ikke uten grunn". 

 

 Linje 61: Endre "ordentlig eksamensoppgave" til "god eksamensoppgave".  

 

 Linje 62-64: Stryke "men det må en bedre prosess til for at dette skal skje 

langt sjeldnere enn det som har vært tilfellet i 2012". til "Prosessen bør derfor 
kvalitetssikres slik at hyppigheten for feil minkes."  

 
 Linje 66-68: Stryke hele avsnittet da dette nevnes i linje 84. 

 
 Linje 71-73: Endring til: "og påvirker i stor grad NTNUs omdømme. Dette kan 

få store ringvirkninger for fremtidig rekruttering ..."  
 

 Linje 75: Endring: Fra "at det gjøres noe med umiddelbart" til "at det 

behandles fortløpende". (umiddelbart brukes seinere i resolusjonen). 
 

 Linje 81: Endring: "Det er uholdbart med gjenbruk av eksamen," 

 

 Flytte linje 81-82 ned til linje 84, da de hører sammen.  

 
VEDTAS: Forslag fra Eivind Rindal: 

 Studenttinget vedtar intensjonen i resolusjonen og gir AU/leder fullmakt til å gjennomføre 

språklige endringer og ta med seg de endringsforslag som er innkommet før og under møtet.  

 

Votering: Helheten ble vedtatt  
 
Vedtak:   

”Resolusjon om kvalitetssikring av eksamen 
 

I løpet av 2012 har studentene ved NTNU hatt særdeles store utfordringer knyttet til 
avvikling av eksamen. De to forrige eksamensperiodene har vist både svikt i 

systemet og i holdningene til de som utformer eksamen. En hver eksamen som ikke 
går som den skal er et eksempel på manglende rutiner, og Studenttinget krever en 
bedring i kvalitetssikringen av eksamen. 

 
For mange studenter utgjør eksamen det eneste vurderingsgrunnlaget, og det er 

uheldig at det oppstår så mange feil i kvalitetssikringen. Studentene blir med god 
grunn misfornøyd når eksamenssituasjoner håndteres på en kritikkverdig måte. Det 
jobbes hardt frem mot en eksamen, og man skal i alle tilfeller kunne forvente en god 

eksamensoppgave og en ryddig gjennomføring. Systemsvikt kan forekomme, 



menneskelige feil kan skje, og prosessen må derfor kvalitetssikres slik at 

hyppigheten av feil minkes. 
 

En slik svikt i kvalitetssikringen som vi har opplevd i 2012 skader både studentene og 
NTNU. Dette skaper et dårlig førsteinntrykk for nye studenter på NTNU, og påvirker i 
stor grad NTNUs omdømme. Dette kan få store ringvirkninger for fremtidig 

rekruttering og attraktivitet, samt studentenes gjennomføringsgrad.  
 

Studenter straffes hvis man jukser eller har grove mangler. På samme måte mener vi 
det bør innføres sanksjoner mot det enkelte institutt som slurver med 
kvalitetssikringen. Det må innføres et system som sikrer kvalitet i alle ledd, og som 

tydelig plasserer et ansvar. Det er uholdbart at man skal møte opp til 
eksamenslokalet til kopiering og gjenbruk av nylig brukte eksamensoppgaver, feil 

utskrift, feil informasjon på eksamensoppgaven eller vedlagt fasit.  
 
Kvalitetssikring er et lederansvar. Ledere på alle nivå må ta denne utfordringen på 

alvor, og være sitt ansvar bevisst. NTNU vil slite med sitt mål om å bli internasjonalt 
fremragende hvis problemet med kvalitetssikringen vedvarer, og vi i Studenttinget vil 

bidra med det vi kan for å være best mulig rustet til nye eksamensperioder i 2013.”  
 
 

 
O-sak 01/13 Plan for semesteret for AU-medlemmene 

(Kl. 00.34)  
Saken ble utsatt 
 

 

Referatsaker: 
 
Ref-sak 01/13  STi-møte 01/13 

Godkjent 

 
Ref-sak 02/13  AU-møte 01/13 – 03/13  

Referert 
 
Ref-sak 03/13  AU-medlemmene referer kort om arbeidet siden sist møte 

Leder Simon refererer 
Fag- og forskningspolitisk nestleder Sondre refererer 

Organisatorisk nestleder Madeleine refererer 
Likestillings- og inkluderingsansvarlig Mats refererer 
Internasjonalt ansvarlig Ekaterina refererer 

Læringsmiljøansvarlig Vegard refererer 
 
Ref-sak 04/13  Referat Styret 

Referert av Michael Johansen 
 
Ref-sak 05/13  Referat fra Studentråd/allmøter (AB, NT, IME, SVT, HF, IVT og 

DMF) 

DMF referert av Marius Tufte 
AB referert av Erling Søyland 



IME referert av Gard Hillestad 

SVT referert av Eli Fyhn Ullern 
HF referert av Rikke Magnarsdatter Lund 

IVT referert av Marta Furuseth 
NT referert av Jone Trovåg 
 
Ref-sak 05/13  Referat fra Velferdstinget 

Referert av Vilde Coward 

 
Ref-sak 07/13  Referat fra råd, verv og utvalg STi innstiller til 

Referert fra LMU av Eivind Rindal 

Referert fra FUL av Line Willersrud 
Referert fra FUS av Vegard Solberg 

 
Ref-sak 08/13  Referat fra SP-HiST og DMMH 

Referert fra Studentparlamentet HiST av Gina Helstad 

 
Ref-sak 09/13  Referat fra NSO 

Referert av Simon Utseth Sandvåg 
 
Ref-sak 10/13  Referat fra oppnevninger gjort i AU 

Referert av Madeleine Lorås 
 

 
Eventuelt  

o Org.nest. orienterer om ISFiT Student Peace Prize. 

o Org.nest. ber alle skrive inn sin ”gode historie om en dårlige 
eksamen” på Studenttingets nye hjemmesider: 

www.studenttinget.no/eksamen  
 

 

Møtekritikk 

Tatt ti l etterretning  
 

 
Møtet ble hevet klokken 01.15 

 
 

Simon Utseth Sandvåg/s/ 
leder         Michael Johansen/s/ 
        referent 
 

 
 

http://www.studenttinget.no/eksamen

