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Møtedato: 17.04.2013 Saksbehandler: Simon Utseth Sandvåg 
_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 14/13 Velferdstingets mandat 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Vedlegg 
Forklaring på dissens 
 
Forkortelser 
VT – Velferdstinget 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
I forlengelsen av prosessen med nytt mandat for VT, og sett i lys av diskusjonen på  1 
STi-møte den 21. mars, har eierorganene til Velferdstinget kommet til enighet om et nytt 2 
mandat. Mandatet skal vedtas i de øverste forsamlingene til alle eierorganene, og slik 3 
prosessen er nå vil det ikke være rom for å endre noe på mandatet i innstillingen. 4 
 5 
Det står foreløpig ikke når mandatet er gjeldende fra, og dette skyldes at det ikke er 6 
sikkert når Handelshøyskolen BI blir en formell del av Studentsamskipnaden i Trondheim 7 
(SiT), og dermed kan få sin plass i VT. Det nye VT velges som normalt tirsdag 9. april, og 8 
BI sin representant blir med når det formelle er på plass. HiST sin representant vil ikke bli 9 
med før BI har fått med sin representant. Resten av mandatet vil være gjeldende fra det 10 
er vedtatt i alle eierorganene. 11 
 12 
Det er også en dissens i saken, fra Mats Karsten Andreassen. Denne står forklart i eget 13 
Vedlegg, men den går ut på at Studenttinget ikke vedtar det nye mandatet, fordi det ikke 14 
sier noe om hvordan fordelingen skal gjøres i fremtiden. 15 
 16 
Saksbehandlers vurdering 17 
Når det gjelder fordelingen av representantene, ender det som det var foreslått sist gang, 18 
som vist under. Jeg foreslo og argumenterte for, som Studenttinget vedtok sist møte, at 19 
BI skulle få en ekstra representant, og at totalen holdt seg på 18, men argumentet om et 20 
odde antall representanter – spesielt med tanke på valg av ledelse – ble vektlagt, og 21 
derfor ble vi enige om at den siste representanten skal gå til HiST. Dette er også i tråd 22 
med signalene som ble sendt fra Studenttinget den 21. mars, da det var flere som syntes 23 
dette var et bedre alternativ enn at den siste representanten skal gå til NTNU.   24 
 25 
Studenttinget ba også om at det skal sees på lignende tilfeller i fremtiden, og at det skal 26 
settes ned noen kriterier for hvordan en slik prosess skal løses om  27 
representantfordelingen må revurderes igjen. Dette blir en separat prosess, der 28 
eierorganene vil sette seg sammen for å lage en avtale for fremtiden. Dette kunne vi også 29 
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 2 
gjort i dette mandatet, men vi fant det ikke hensiktsmessig slik prosessen var lagt opp nå. 30 
Det vil i en slik prosess uansett alltid være slik at noen skjønnsmessige vurderinger må 31 
gjøres, og i dette tilfellet har representantfordelingen blitt gjort med utgangspunkt i det 32 
som ble nevnt på det forrige STi-møtet. Alle institusjoner skal være representert i VT, det 33 
ble trukket frem som viktig at det skal være et odde antall representanter, og da mente 34 
eierorganene at det for helheten av viktigere å gi en representant til HiST enn til NTNU. 35 
Det er ikke tenkt fra saksbehandlers side at vi skal diskutere representantfordelingen, da 36 
dette er noe vi gjorde sist STi-møte. Nå skal vi enten vedta eller ikke vedta mandatet, og 37 
saksbehandler mener vi har kommet frem til et mandat som ivaretar helheten i 38 
Velferdstinget basert på eierorganenes vurderinger. 39 
 40 
Arbeidsutvalgets innstilling 41 
Studenttinget NTNU vedtar nytt mandat for Velferdstinget i Trondheim. 42 
 43 
 44 
 45 
 46 
 47 
 48 
Mandat for Velferdstinget 49 
Vedtatt av alle eierorgan, gjeldende fra ... 50 
 51 
Velferdstinget (VT) skal ha følgende sammensetning: 52 
 53 
11 representanter valgt fra Studenttinget NTNU 54 
5 representanter valgt fra Studentparlamentet HiST 55 
1 representant valgt fra Studentrådet DMMH 56 
1 representant valgt fra Trondheim Juridiske Studenters Forening FU 57 
1 representant valgt fra BI Studentersamfunn 58 
 59 
Velferdstinget konstituerer seg selv. Eierorganene forbeholder seg retten til å ha hver 60 
sin observatør til stede ved arbeidsutvalgets møter. 61 
 62 
Velferdstingets møter skal være åpne for alle, men kan i særskilte tilfeller lukkes. 63 
Eierorganene forbeholder seg i slike tilfeller retten til å ha en representant til stede 64 
under forhandlingene om møtet skal lukkes. 65 
 66 
Velferdstinget er i alle saker selvstendig og politisk uavhengig av eierorganene, og er 67 
ansvarlig for å forvalte de ressurser som er tilgjengelig. Velferdstinget vedtar selv 68 
sine vedtekter og er ansvarlig for tilstrekkelig bekjentgjøring og rekruttering til valg. 69 
Dette arbeidet kan skje i samarbeid med eierorganene. 70 
 71 
Ansvarsområde 72 
 73 
Velferdstinget har det overordnede ansvaret for å forvalte studentenes innflytelse 74 
over studentvelferden i Trondheim.  Førsteprioritet skal alltid være saker som 75 
omhandler Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) sin studentrettede virksomhet. 76 
 77 
Velferdstinget er delegert retten til å velge og tilbakekalle representanter og 78 
vararepresentanter til konsernstyret i SiT i tråd med "Lov om studentsamskipnader".  79 

Dissens, linje 40: Mats Karsten Andreassen 
 

• Studenttinget NTNU vedtar ikke nytt mandat for Velferdstinget i Trondheim 
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 80 
I saker som ikke kan kobles direkte opp mot SiTs virksomhet, eller i saker der det er 81 
uklart om saken tilfaller Velferdstinget eller eierorganene, skal Velferdstingets 82 
deltagelse gjøres i samråd med eierorganene.  83 
 84 
Eierorganene har rett til å delegere andre ansvarsområder til Velferdstinget dersom det er 85 
hensiktsmessig. Eierorganene skal ta Velferdstingets synspunkter i betraktning før en slik  86 
beslutning fattes. 87 

  

 



Dissens  STi 14/13 

Min dissens er ikke direkte rettet mot fordelingen, slik den står per dags dato, men grunnlaget den er 
gjort på. Jeg mener ting blir gjort i feil rekkefølge. Det som for meg oppfattes som en skjønnsmessig 
fordeling i denne saken blir uheldig, da jeg mener vi i første omgang må utvikle klarere retningslinjer 
for fordeling av representanter, før representanter blir fordelt.  

Mats K Andreassen 

 



 
 
  

Møtedato: 17.04.2013 Saksbehandler: Ekaterina Fedorova 
_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 18/13 Norskkurs 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Vedlegg 
Krav om opptak til norskkurs 
Opptaksrammer 
Svar til Studenttinget 
 
Forkortelser 
HF - Det humaniskiske fakultetet 
NoW - Norwegian on the Web 
____________________________________________________________
______ 
 
Bakgrunn for saken 
Norskkurs er et kurs som tilbys internasjonale studenter og ansatte ved NTNU. 1 
Kursene er studiepoenggivende, der hvert kurs gir 7,5 studiepoeng, og tilbys fra HF. 2 
Det tilbys også korttkurs, som er halvparten av norskkurs trinn 1. Trinndelingen går 3 
fra trinn 1 til trinn 4, der trinn 4 er det øverste trinnet. Kursene består av 6 timer per 4 
uke, 72 timer per semester.  5 
 6 
Hvem som får plass på de forskjellige trinnene bestemmes av rammer og 7 
prioriteringsregler satt av rektor, og litt forenklet fordeler disse plassene seg mellom 8 
ansatte ved NTNU, deres samboere/familiemedlemmer, studenter tilknyttet NTNU og 9 
studenter uten tilknytting til NTNU. Måten dette fordeles på kan være litt avansert, så 10 
vi oppfordrer til å ikke tenke alt for mye i detalj på det. 11 
 12 
Etter det siste opptaket til norskkurs (våren 2013) var det til sammen 46 13 
internasjonale studenter ved NTNU som ikke fikk plass på norskkurs på trinn 1,2 og 14 
3. Alle var kvalifiserte, men grunnet begrenset finansiering sentralt til kurset, har ikke 15 
HF kapasitet til å ta opp alle kvalifiserte søkere.   16 
 17 
Studenttinget fikk vite om denne situasjonen fra en internasjonal masterstudent fra 18 
India som søkte på norskkurs, men ikke fikk plass. Studenten fikk ikke informasjon 19 
om hvordan hun skulle søke, så vedkommende fikk ikke plass på norskkurs trinn 1. 20 
Derimot har studenten fått plass på norskkurs trinn 2, siden hun ble prioritert som en 21 
student som ikke har tatt noen kurs tidligere. Etter å ha tatt eksamen på slutten av 22 
kurset, hadde hun ikke prestert godt grunnet helseproblemer. Siden det er begrenset 23 
antall plasser på trinn 3, hadde vedkommende ikke fått tilbud om å ta norskkurs trinn 24 
3. Studenten har spurt om å gå i forelesninger slik at hun i det minste kunne følge 25 
med, men ble nektet. Begrunnelsen var at dersom en student ekstra får gå 26 
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 2 
forelesningen, vil det åpne for at mange andre vil få den samme muligheten, og det 27 
vil kunne ødelegge kapasiteten. Det er ikke mulig å utvide antall studenter per 28 
gruppe, som nå består av 20-23 studenter. Lærerne sier at det er 29 
allerede altfor mange, og at kvaliteten på kursene synker. Grunnen til det er at da får ikke 30 
lærerne mulighet til å snakke med alle deltagerne på kurset, og det er det de anser  31 
som det viktigste når man skal lære seg språket. 32 
 33 
Mer fakta om norskkurs: 34 
 35 

• Kun internasjonale masterstudenter og utvekslingsstudenter på opphold i 36 
minst 2 semester (9 måneder) regnes ut som kvalifiserte søkere.  37 

• Internasjonale studenter som ikke tidligere har gjennomført et av NTNUs 38 
språkkurs i norsk for fremmedspråklige, prioriteres for plass. Dersom alle 39 
søkerne ikke kan tilbys plass, foretas loddtrekning.  40 

•  Internasjonale studenter som tidligere har gjennomført et av NTNUs 41 
 språkkurs, rangeres etter karakter på foregående kurs.   42 

• Alle vitenskapelige ansatte, inkludert PhD-studenter, og deres 43 
ektefelle/samboere får garantert plass på trinn 1,2 og 3 hvis 44 
fakultetet/instituttet hvor vedkommende tilhører dekker kostnaden selv. 45 

 Denne gruppen utgjør halvparten av alle plasser på norskkurs. 46 
• Fordeling av internasjonale studenter på ulike trinn for vår 2013 ser ut slik: 47 

 Antall 
kvalifiserte 

Antall tilbud 
sendt 

Antall plasser Antall på 
venteliste 

Kortkurs 230 225 175 3 
Trinn 1 200 192 136 4 
Trinn 2 84 51 36 33 
Trinn 3 26 20 20 6 
Total 540 488 367 46 
 48 
Som tabellen over viser, har i år 488 internasjonale studenter fått tilbud om å ta 49 
norskkurs, til 367 plasser. Det skyldes av at det er flere studenter som takker nei, for 50 
eksempel hvis de ser at timeplanen deres krasjer med timene i norsk. Grunnen til det 51 
er at de oftest søker norskkurs for sent. Dette kan skyldes at informasjonen ikke er 52 
tilgjengelig, og saksbehandler ser det derfor som hensiktsmessig å stille krav til at 53 
informasjonen gjøres godt nok tilgjengelig for de internasjonale studentene, og andre 54 
som kan ta norskkursene. 55 
 56 
Av andre språktilbud, er Norwegian on the Web (NoW) utviklet av NTNU, og er et 57 
gratis kurs som alle, både studenter ved NTNU og alle andre, kan ta. NoW har kun et 58 
trinn, og vil derfor kun fungere som en introduksjon til norskspråket. Trinn 1 på NoW 59 
er ikke det samme som trinn 1 som tilbys i norskkurset. 60 
 61 
Saksbehandlers vurdering 62 
 63 
Studenttinget har fått svar fra opptakskontoret til norskkurs om nylig opptak til alle 64 
trinndelte kurs og kortkurs. Antallet personer på ventelista (46 stk, dvs 9%) ser ikke 65 
hårreisende ut. Likevel synes saksbehandler at alle søkere som har lyst til å lære seg 66 
språket, må få mulighet til det. For at en internasjonal student skal kunne integreres 67 
på en god måte, både i det akademiske og det sosiale miljøet, er kommunikasjon 68 

  

 



 3 
veldig viktig, og norskkunnskaper for mange essensielt. Det bør også være av 69 
interesse å forberede en internasjonal student på et lengre opphold i Norge etter 70 
endte studier. Finansieringen av norskkurs har forbedret seg mye siden vårsemester 71 
2011, og HF-fakultetet har tredoblet antall plasser på norskkurs. Men siden antallet 72 
internasjonale studenter har økt betydelig de siste to årene, og interessen for slike 73 
kurs øker, må antall plasser på norskkurs utvides i samsvar med økt antall 74 
internasjonale studenter og økt interesse. 75 
  76 
Situasjonen hvor internasjonale studenter som har lyst til å lære seg språket, men 77 
ikke får mulighet til det, ser uheldig ut. Disse studentene har lyst til å bli kjent med 78 
norsk kultur, men blir nektet på grunn av manglende finansiering, noe som er 79 
samfunnsøkonomisk uheldig. Alle vitenskapelige ansatte og deres 80 
ektefeller/samboere får prioritert plass på kurset, men det gjelder ikke internasjonale 81 
studenter. Vi skjønner viktigheten av at vitenskapelig ansatte på NTNU skal lære seg 82 
norsk, men vi ønsker å tydeliggjøre viktigheten av at internasjonale studenter også 83 
skal prioriteres på lik linje, slik at man ikke havner på venteliste. 84 
 85 
Det som kunne hjelpe i denne situasjonen er å tilby videoforelesninger for de 86 
studentene som ikke kan være i klassen fysisk. Det er viktig å huske at 87 
videoforelesninger for norskkurs skal være supplering til forelesninger, og at det ikke 88 
skal være et fullverdig alternativ til å få flere plasser på kursene. En effektiv 89 
forelesning på språkkurs innebærer at alle studentene deltar aktivt i den, de kan 90 
svare på spørsmål og få tilbakemeldinger om hvordan deres uttale kan forbedres. 91 
Derfor skal dette være det viktigste momentet i denne saken.   92 
 93 
Saksbehandler ser på det som uheldig at karakteren fra tidligere gjennomførte 94 
norskkurs skal være avgjørende for opptaket til høyere trinn. Poenget med kursene 95 
bør være å øke norskkompetansen mest mulig, uavhengig om studenten behersker 96 
språket godt eller ikke. Derfor bør det være slik at antallet studenter på ventelister 97 
begrenses. Det fremstår også som noe uheldig at en student ikke kommer inn på 98 
trinn 1, men går rett inn på trinn 2, uten å ha kompetansen fra trinn 1. 99 
 100 
Arbeidsutvalgets innstilling 101 
 102 
Studenttinget mener at: 103 

• NTNU må prioritere å bevilge midler til å utvide antall plasser slik at alle 104 
kvalifiserte søkere får plass på norskkurs på alle trinn. Det er uheldig at de 105 
som har lyst til å lære seg språket må stå på ventelista. 106 

• For at studentene som går glipp av forelesningene og eventuelle studenter 107 
som ikke har fått plass på kursene, skal få med seg det som skjer i 108 
forelesningene, skal det innføres videoforelesninger som et supplement på 109 
alle trinn. Dette er ikke et fullverdig alternativ til å øke antallet plasser. 110 

• At nye internasjonale studenter blir tidlig informert om muligheten til å søke på 111 
norskkurs. Det bør også informeres om andre språkopplæringstilbud, som 112 
NoW. 113 

 114 

  

 



Kapittel V – Opptak til norskkurs for utlendinger 
§ 31. Opptak til norskkurs for utlendinger 
 
1. Sommerkurs 
    Sommerkursene er primært beregnet på utvekslingsstudenter fra EU. Kurs tilbys på 
begynnernivå (tilsvarende trinn 1) og mellomnivå (tilsvarende trinn 2). 
    Opptak og rangering av søkere til kurset skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende 
retningslinjer gitt fra EU og SIU. 
 
2. Trinndelte kurs 
    Følgende søkergrupper kan søke til alle trinndelte kurs: vitenskapelige ansatte på 
opphold av minst 1 års varighet, ektefeller/samboere av faste vitenskapelige ansatte, ph.d.-
stipendiater, samt internasjonale masterstudenter og utvekslingsstudenter på opphold i minst 
2 semester (9 md). 
    Vitenskapelige ansatte (inklusive ph.d.-stipendiater, post.doc. etc.) tilbys plass på kurs 
mot internfakturering av institutt/fakultet. Det samme gjelder ektefeller/samboere. 
    Øvrige søkere kan søke til trinn 2, 3 og 4. 
 
Rangering av søkere til trinndelte norskkurs som er tilknyttet NTNU 
 
Rangering av søkere til trinn 1 
1.    Alle vitenskapelige ansatte (inklusive ph.d.-stipendiater, post.doc. etc) på opphold av 
minst 1 års varighet garanteres plass så fremt institutt/fakultet dekker kostnaden til kursplass. 
2.    Alle ektefeller/samboere til faste vitenskapelige ansatte tilbys plass, så fremt de fyller 
minimumskravene til opptak, med unntak av språkkravene og institutt/fakultet dekker 
kostnaden til kursplass. 
3.    Internasjonale studenter (internasjonale masterstudenter/utvekslingsstudenter) som ikke 
tidligere har gjennomført et av NTNUs språkkurs i norsk for fremmedspråklige, prioriteres for 
plass. Dersom alle søkerne ikke kan tilbys plass, foretas loddtrekning. 
4.    Internasjonale studenter som tidligere har gjennomført kurs uten bestått karakter. 
Dersom alle søkerne ikke kan tilbys plass, foretas loddtrekning. 
 
Rangering av søkere til trinn 2 og 3 
1.    Alle vitenskapelige ansatte (inklusive ph.d.-stipendiater, post.doc. etc) på opphold av 
minst 1 års varighet garanteres plass så fremt institutt/fakultet dekker kostnaden til kursplass. 
2.    Alle ektefeller/samboere til faste vitenskapelige ansatte tilbys plass, så fremt de fyller 
minimumskravene til opptak, med unntak av språkkravene og institutt/fakultet dekker 
kostnaden til kursplass. 
3.    Internasjonale studenter (internasjonale masterstudenter/utvekslingsstudenter) som ikke 
tidligere har gjennomført et av NTNUs språkkurs i norsk for fremmedspråklige, prioriteres for 
plass. Dersom alle søkerne ikke kan tilbys plass, foretas loddtrekning. 
4.    Internasjonale studenter som tidligere har gjennomført et av NTNUs språkkurs, rangeres 
etter karakter på foregående kurs. Søkere med stryk på foregående trinn, men med bestått 



innplasseringstest, rangeres etter karakter. Dersom alle søkerne ikke kan tilbys plass, foretas 
loddtrekning. 
 
    TIME-studenter er garantert plass på trinn 1, 2 og 3. 
 
Rangering av søkere til trinndelte norskkurs trinn 2 og 3 som ikke er tilknyttet NTNU 
 
    Søkerne rangeres etter antall avlagte studiepoeng. 
 
Rangering av søkere til trinn 4 
1.    Søkerne rangeres etter karakter på foregående trinn. Ved karakterlikhet foretas 
loddtrekning. Søkere med direkte innplassering til trinn 4 på bakgrunn av enten Norsk 
språktest eller alternativ fagplan i norsk fra videregående skole, rangeres etter resultat. 
Søkere med Norsk språktest på høyere nivå må ha minimum 450 poeng eller karakteren 
Bestått for å kvalifisere direkte inn til trinn 4. 
 
3. Kortkurs for NTNU-tilknyttede 
 
    Følgende søkergrupper kan søke til dette tilbudet: vitenskapelige ansatte på opphold 
av minst 1/2 års varighet, ektefeller til vitenskapelige ansatte, ph.d.-stipendiater, 
samt internasjonale masterstudenter og utvekslingsstudenter på opphold i minst 3 måneder. 
 
Rangering av søkere til kortkurs 
1.    Utvekslingsstudenter på inntil 5 måneders opphold prioriteres. 
2.    Øvrige plasser fordeles etter loddtrekning. 
 
4. Generelt om rangering av søkere til alle kurs 
 
    Søkere som ikke tidligere har vært tatt opp til et av de ovenstående kurs, gis prioritet 
ved opptak. 
 
    Ektefeller/samboere samt søkere som ikke er tilknyttet NTNU, kan kun vurderes for 
opptak dersom tilstrekkelig dokumentasjon foreligger, og søkeren oppfyller minimumskravene 
for opptak ved NTNU, med unntak av språkkravene. 
 
    Søkere som ikke har oppholdstillatelse i Norge, kan ikke søke om plass på kursene. 
 
    Søkere som er ansatt ved NTNU må legge ved bekreftelse på at institutt/fakultet vil 
dekke kostnaden for den ansattes kursplass. Det samme gjelder ektefeller/samboere. 
Ansatte ved NTNU og ektefeller/samboere hvor institutt/fakultet ikke vil dekke kostnaden for 
kursplass, vil ikke bli tilbudt opptak. 
 
    Søkere med kortkurs fra NTNU kan ikke søke seg inn på trinn 1 i de trinndelte 
kursene. 



ØNTNU
Det humanistiske fakultet Dato Referanse

02.11.2012 2012/13050/EIW

Notat

Til: Studieavdelingen

Kopi til: Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier

Fra: Det humanistiske fakultet

Opptaksrammer for norskkurs studieåret 2013114— forslag fra Det
humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet vil med dette melde inn forslag til opptaksrammer for norskkurs studieåret
2013/14. Vi viser for øvrig til vårt notat i sak 2011/12361 for fakultetets forslag til opptaksrammer
for våren 2013.

Bakgrunn og vurdering

HF ble i et notat fra Rektor 2010 bedt om å utvide norskkurstilbudet fra og med vårsemesteret 2011.
Behovet for plasser ble anslått å være omtrent 1410, fordelt slik: 590 i vårsemesteret, 180 på
sommerkurs (inkludert 40 eksterne) og 640 i høstsemesteret. Etter ønske fra fagmiljøet foreslo vi
imidlertid før høstsemesteret 2012 å fordele plassene jevnt, med 615 både på høst og vår. Dette gjør
planleggingen av undervisningen lettere, og søknadsmengden tilsier heller ikke at det er grunn til å
operere med større ramme for høstsemesteret. Vi ønsker derfor å videreføre denne fordelingen også
studieåret 20 13/14.

Alle vitenskapelig ansatte (inkludert ph.d.-stipendiater og post.doc.) og alle ektefeller/samboere til
faste vitenskapelig ansatte hvor institutt eller fakultet dekker kostnaden til kurspiass, er i den nye
ordningen garantert plass på kortkurs samt trinn 1, 2 og 3. Fakultetet estimerte våren 2011 at denne
gruppen kom til å omfatte omtrent 330 personer, men tallet er senere justert ned til 300. Statistikk fra
de etterfølgende opptakene viser at etterspørselen fra søkere med NTNU-finansiering har vært noe
lavere enn estimert. Vi mener likevel det er for tidlig åjustere ned anslaget noe særlig. Hvis vi setter
ned tallet, må rammene for søkere uten finansiering settes tilsvarende opp.

Siden dette er forpliktende minimumsrammer, kan ikke tallene justeres ned i løpet av opptaket, med
mindre det viser seg å være færre søkere uten finansiering enn antallet plasser som er avsatt. Hvis
denne minirnumsrammen settes for høyt, vil vi dermed risikere å ende opp med for mange
norskkursstudenter totalt sett.

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Saksbehandler
E-post: Bygg 2, niva 5, Dragvoll +47 73 59 65 95 Einar Walstad

7491 Trondheim postmottak~hl.fltnU.no Telefaks

littp://~vww.ntnuno +4773 59 1030 ‘FlI~ +4773597607

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.
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Vi understreker at vi foreslår at eventuelle ledige plasser som følge av færre NTNU-finansierte
søkere enn estimert, blir overført til rammene for ikke-betalende søkere. Slik har det også blitt gjort
ved de foregående opptakene, og dette har på en effektiv måte bidratt til å sikre at vi ikke blir
stående igjen med uutnyttet kapasitet.

Forslag
HF foreslår altså en total ramme på 615 bade for høstsemesteret 2013 og varsemesteret 2014. Av
disse 615, foreslår vi at det estimerte tallet på søkere med finansiering settes til 300. Det vil si at vi
setter av minimum 315 plasser for søkere uten finansiering. Plassene fordeles på kvoter for studenter
med NTNU-tilknytning og uten NTNU-tilknytning ut fra tabellen under:

Type kurs Ramme for søkere Ramme for søkere

med NTNU-tilknytning uten NTNU-tilknytning

Kortkurs 95 0 95

Trinnl,2og3 145 55* 200

Trinn 4 20** 20

SI~IM 260 55 315
~ Kun aktuelt for trinn 2 og 3

‘~ Kun totaltall — ingen kvoter

Vi understreker at tallene i siste kolonne, under “Sum”, er minimumsrammer for opptaket. Vi anser
det som viktig å ha stor fleksibilitet i gjennomføringa av opptaket. Dersom det i opptaksprosessen
viser seg å ikke være tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere innenfor de ulike kategoriene, ber
fakultetet derfor om at følgende justeringer kan gjøres i samråd med fakultetet dersom det er behov:

At eventuelle ledige plasser kan overføres mellom kvotene for ikke-betalende søkere med
NTNU-ti lknytning og ikke-betalende søkere uten NTNU-ti lknytn ing.

At eventuelle ledige plasser kan overføres mellom kortkurs og de ulike trinndelte kursene.
o At rammene for ikke-betalende søkere kan utvides dersom det ikke er tilstrekkelig med

betalende søkere, for at totalrammen i størst mulig grad fylles. Ved overføring av ledige
plasser, brukes samme forholdstall som allerede foreligger på kurset de overføres til. Dette er
en forutsetning for å utnytte kapasiteten best mulig dersom det viser seg å bli færre søkere
med NTNU-finansiering enn estimert.
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Notat

Til: Studieavdelingen

Kopi til: Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier

Fra: Det humanistiske fakultet

Opptaksrammer for norskkurs våren 2013 - forslag fra Det
humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet vil med dette melde inn forslag til opptaksrammer for trinndelte norskkurs
våren 2013. Vi viser for øvrig til vårt notat i sak 12/13050 for opptaksrammer til studieåret 2013/14
samt bakgrunnsinformasjon.

Forslag til rammer vårsemesteret 2013

HF foreslår altså en total ramme på 615 for vårsemesteret 2013 (identisk med ramme for høst 2012).
Av disse 615, foreslår vi at det estimerte tallet på søkere med finansiering settes til 300. Det vil si at
vi setter av minimum 315 plasser for søkere uten finansiering. Plassene fordeles på kvoter for
studenter med NTNU-tilknytning og uten NTNU-tilknytning ut fra tabellen under:

Type kurs Ramme for søkere Ramme for søkere SWM
med NTNU-tilknytning uten NTNU-tilknytning

Kortkurs 95 0 95

Trinn 1,2og3 145 55* 200

Trinn 4 20** 20

SUM 260 ~ 15
~ Kun aktuelt for trinn 2 og 3

~ Kun totaltall — ingen kvoter

Vi understreker at tallene i siste kolonne, under “Sum”, er minimumsrammer for opptaket. Vi anser
det som viktig å ha stor fleksibilitet i gjennomføringa av opptaket. Dersom det i opptaksprosessen
viser seg å ikke være tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere innenfor de ulike kategoriene, ber
fakultetet derfor om at følgende justeringer kan gjøres i samråd med fakultetet dersom det er behov:

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Te’efon Saksbehandler
E-post: Bygg 2, nivå 5, Dragvoll +47 73 59 65 95 Einar Walstad

7491 Trondheim postmottak@hfntnu.no Telefaks

http://www.ntnu.no +4773 59 1030 TIf: +4773 597607
All korrespondanse som Inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.
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• At eventuelle ledige plasser kan overføres mellom kvotene for ikke-betalende søkere med
NTNU-ti Iknytning og ikke-betalende søkere uten NTNU-ti Iknytning.

• At eventuelle ledige plasser kan overføres mellom kortkurs og de ulike trinndelte kursene.

• At rammene for ikke-betalende søkere kan utvides dersom det ikke er tilstrekkelig med
betalende søkere, for at totalrammen i størst mulig grad fylles. Ved overføring av ledige
plasser, brukes samme forholdstall som allerede foreligger på kurset de overføres til. Dette er
en forutsetning for å utnytte kapasiteten best mulig dersom det viser seg å bli færre søkere
med NTNU-finansiering enn estimert.
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Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Førstekonsulent 

7491 Trondheim E-post: Rom 126, Hovedbygget + 47 73 59 52 35 Beate Helen S. Revis 

 studentrekruttering@adm.ntnu.no Høgskoleringen 1 Telefaks  

 http://www.ntnu.no/adm/sa/ro Gløshaugen + 47 73 59 52 37 Tlf: + 47 73 55 04 83 
 

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til 
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse. 

 

Notat 

Til: Studenttinget 

Kopi til: HF-fakultetet v/Einar Walstad og institutt for språk- og kommunikasjonsstudier 

Fra: Opptakskontoret 

  

Tall fra norskkursopptaket våren 2013 

 

Viser til deres henvendelse hvor dere ber om tall fra norskkursopptaket, som viser hvordan plassene 

er fordelt til internasjonale studenter ved NTNU våren 2013.   

 

Fordeling av plasser 

Fordeling av plasser bestemmes av opptaksrammene vedtatt av rektor (sak 2011/12361). Vi har 

også lagt ved opptaksrammene for studieåret 2013/2014, da bakgrunnen for dagens fordeling er 

beskrevet der. Søkerkategoriene og rangeringsreglene finner dere i Forskrift om opptak til studier 

ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), § 31 (FOR 2010-09-14 nr. 1275). 

 

Det er per i dag 615 plasser på norskkurs hvert semester. Av disse er 300 plasser satt av til 

vitenskapelige ansatte (inklusive ph.d.-stipendiater og post.doc.).  Vitenskapelige ansatte garanteres 

plass så fremt instituttet dekker kostnaden til kursplass. Disse søkerne må legge ved en bekreftelse 

på at instituttet vil dekke kostnaden. Ansatte som ikke får dekt kostnaden for kursplass, vil ikke bli 

tilbudt opptak. Internasjonale studenter og øvrige søkere konkurrerer om plass etter 

rangeringsreglene i opptaksforskriften vist til over. 

 

Dersom det ikke er tilstrekkelig antall søkere med finansiering fra instituttet, overføres ledige 

plasser til øvrige søkere. Dette for å fylle opp plassene, og for å kunne tilby flest mulig søkere et 

kurs. NTNU ønsker at alle internasjonale studenter skal få tilbud om minst et norskkurs i løpet av 

deres opphold ved NTNU. Dette gjenspeiles i rangeringsreglene, hvor internasjonale studenter som 

ikke tidligere har gjennomført et av NTNUs språkkurs i norsk, prioriteres før internasjonale 

studenter som tidligere har gjennomført et av NTNUs norskkurs. 
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For våropptaket 2013 ble 140 plasser overført til søkere uten finansiering. 113 til søkere med 

NTNU-tilknytning, og 27 til søkere uten NTNU-tilknytning, jf. fordeling beskrevet i 

opptaksrammesaken for norskkurs våren 2013. 

 

Antall plasser 

Det er satt av minimum 95 plasser på kortkurs og 145 plasser på trinn 1,2 og 3, altså minimum 240 

plasser til sammen. Etter fordeling av ledige plasser fra søkere med finansiering, og mellom de 

ulike kvotene, ble det 367 plasser til fordeling for internasjonale studenter våren 2013. 

 

Antall plasser på hvert trinn/kurs settes av institutt for språk- og kommunikasjonsstudier i samråd 

med Humanistisk fakultet. Våren 2013 var fordelingen slik: 

 

175  plasser på kortkurs (kun for søkere med NTNU-tilknytning) 

207  plasser på trinn 1 (kun for søkere med NTNU-tilknytning) 

126  plasser på trinn 2 

82  plasser på trinn 3 

25  plasser på trinn 4 

 

Disse plassene fordeles mellom søkere i de ulike kategoriene etter opptaksrammesaken vedtatt av 

rektor.  

 

Antall kvalifiserte internasjonale studenter 

Det var 540 kvalifiserte internasjonale studenter som søkte om opptak. Av disse har 112 fått tilbud 

om et eller flere kurs/trinn tidligere semester. 428 har ikke fått et tilbud om kurs tidligere (de fleste 

av disse søkte for første gang våren 2013), og prioriteres derfor jf. rangeringsregelverket vist til 

tidligere. Alle 428 fikk tilbud om et norskkurs våren 2013. 

 

Antall tilbud gitt til internasjonale studenter 

Totalt 488 tilbud ble sendt ut til internasjonale studenter. At det er sendt ut flere tilbud enn antall 

plasser, skyldes blant annet neisvar fra søkerne og suppleringsopptak.  

 

Antall internasjonale studenter på venteliste 

Etter endt suppleringsopptak stod ca. 9 % av de internasjonale studentene (46 av de 540 

kvalifiserte) på venteliste. Alle på venteliste har fått tilbud og fullført minst et norskkurs ved NTNU 

tidligere semester. Lengst var ventelisten til trinn 2 med 33 søkere. De 7 som endte på venteliste på 

trinn 1 og kortkurs, har tatt trinnet/kurset tidligere. 
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Fordeling av internasjonale studenter på ulike trinn 

 Antall 

Kvalifiserte  

Antall tilbud 

sendt 

Antall plasser Antall på 

venteliste 

Kortkurs 230 225 175 3 

Trinn 1 200 192 136 4 

Trinn 2 84 51 36 33 

Trinn 3 26 20 20 6 

Total 540 488 367 46 

 

 

 



 
 
  

Møtedato: 17.04.13 Saksbehandler: Sondre Jahr Nygaard 
_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 19/13 Kvalitetssikringssystemet ved NTNU 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Vedlegg 
 
Forkortelser 
NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen 
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
STi – Studenttinget NTNU 
ITV/ITR – Instituttillitsvalgt/Instituttillitsrepresentant 
IME – Fakultet for Informasjonsteknologi, Matematikk og Elektroteknikk 
HF- Humanistisk fakultet 
SVT – Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 
IVT – Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi 
NT – Fakultet for naturvitenskap og teknologi 
DMF – Det medisinske fakultet 
HiST – Høgskolen i Sør-Trøndelag 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
Denne saken kommer i forlengelse av rapport fra sakkyndig komité til NOKUT våren 2013 1 
som foreslår NTNUs kvalitetssikringssystem som ikke godkjent. 2 
 3 
I rapporten påpeker sakkyndig komité flere feil og mangler ved NTNUs 4 
kvalitetssikringssystem, noe som Studenttinget vil ta fatt i og styrke. Rapporten kan leses 5 
i sin helhet på http://innsyn2.e-6 
kommune.no/innsyn_nokut/wfdocument.aspx?journalpostid=2013000623&dokid=96079&7 
versjon=1&variant=A& 8 
 9 
NTNU er inne i en utskiftning av store deler av ledelsen i organisasjonen, noe som gir oss 10 
en ekstra god mulighet til å påvirke det videre kvalitetssikringsarbeidet. 11 
 12 
NOKUTs sakkyndige komité anbefaler NTNU å fokusere på å utvikle gode 13 
systembeskrivelser som sikrer rutiner som ikke gir for stor frihet i kvalitetssikringsarbeidet. 14 
Sakkyndig komité mener disse systemene bør bli mindre rigide. I tillegg til å utvikle 15 
systembeskrivelser mener sakkyndig komité at NTNU må styrke referansegruppene og 16 
studentevalueringene, kvalitetssikring av studieprogram samt hvordan kommunisere 17 
kvalitetssikringssystemet bedre ovenfor studentene. 18 
 19 

10.04.2013  
 

http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_nokut/wfdocument.aspx?journalpostid=2013000623&dokid=96079&versjon=1&variant=A&
http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_nokut/wfdocument.aspx?journalpostid=2013000623&dokid=96079&versjon=1&variant=A&
http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_nokut/wfdocument.aspx?journalpostid=2013000623&dokid=96079&versjon=1&variant=A&


 2 
Saken baserer seg på tilbakemeldinger fra workshopen arrangert av STi den 12. Mars, 20 
høringssvar fra studentrådene HF, SVT, IME, IVT og DMF og diskusjoner i 21 
arbeidsutvalget 22 
 23 
Saksbehandlers vurdering 24 
Saksbehandler vil først og fremst dele saken og innstillingen i to. Hvorav del én sier mer 25 
om hva Studenttinget mener bør være NTNUs ansvar i kvalitetssikringsarbeidet, og del to 26 
vil omhandle hvordan vi mener studentdemokratiet kan bidra i det videre 27 
kvalitetssikringsarbeidet.  28 
 29 
NTNUs ansvar 30 
Saksbehandler anser det som særlig viktig at NTNU utvikler gode systembeskrivelser 31 
som klargjør hvordan kvalitetssikringsarbeidet skal foregå på emne- program- og 32 
instituttnivå. 33 
 34 
Saksbehandler mener størstedelen av ansvaret for et velfungerende 35 
kvalitetssikringssystem skal pålegges ledelsen ved det enkelte institutt herunder 36 
instituttleder. Det er instituttleder som skal sørge for at arbeidet som drives i 37 
kvalitetssikringsarbeidet følges opp, ettersees og gjennomføres. Det er derfor viktig at 38 
rapporteringslinjene innad på instituttet blir transparente slik at det kan gås i sømmene fra 39 
instituttleder. 40 
 41 
Utfordringen ligger i å få til en god samhandling med de ulike aktørene i 42 
kvalitetssikringsarbeidet. Kvalitetsarbeidet skal gjennom mange ledd, helt fra den enkelte 43 
students tilbakemelding og opp på styrenivå. For å sikre oppfølging og etterlevelse av 44 
den enkeltes student tilbakemelding på en god måte må man i første omgang sikre 45 
transparens i systemet. Transparens er et nøkkelord for godt kvalitetssikringsarbeid. 46 
Etterlevelse fra evalueringer på emner er noe alle studentråd opplever som problematisk, 47 
og transparens i systemet mener saksbehandler kan være en måte å legge større press 48 
på det enkelte institutt. Grunnet høy turnover blant studentene er tilgang til tidligere gitt 49 
informasjon en uvurderlig ressurs for å kunne etterleve kvalitetssikringsarbeidet for de 50 
tillitsvalgte studentene. Transparens er også viktig der hvor undervisere skiftes ut. 51 
Underviserne kan dermed selv se hva som kan gjøres forskjellig og bedre fra tidligere år. 52 
For en instituttleder er også transparens viktig for å kunne best orientere seg i terrenget 53 
for å sikre god kvalitet.  54 
 55 
Saksbehandler mener NTNU også må revidere kvalitetssikringssystemet både på 56 
programnivå og emnenivå. Disse er ofte tett knyttet sammen, men må også være 57 
gjenstand for to separate vurderinger for å kunne settes i sammenheng. 58 
 59 
Hvert enkelt institutt må se på rapporteringslinjen innad på instituttet for å sikre en 60 
oversiktlig måte å håndtere problematikk med kvalitetssikringsarbeidet på det enkelte 61 
institutt. Som Studentrådet SVT skriver i sitt høringssvar vil man ha en tillitsvalgt student 62 
mellom instituttleder og referansegruppen. Saksbehandler ser for seg en modell for en 63 
rapporteringslinje som grovt sett kan skisseres slik: 64 
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  65 
 66 
Modellen ivaretar de nødvendige rapporteringslinjene som er i bruk for et velfungerende 67 
kvalitetssikringssystem. Alle berørte parter i kjernen av et referansegruppesystem får her i 68 
hovedsak 4 kommunikasjonslinjer: 69 

1) Studentledd og referansegruppe. Denne relasjonen kan bidra med opplæring 70 
av referansegruppen, den tillitsvalgte/evalueringsassistenten skal stille seg 71 
disponibel til evt. spørsmål fra referansegruppen. Den viktigste funksjonen i 72 
dette forholdet er at den studentleddet kan bidra som en direkte 73 
kommunikasjonskanal fra referansegruppen og opp til ledelsen på instituttet. 74 
Sistnevnte er særlig viktig i saker som er av vesentlig karakter. 75 

2) Relasjon nummer to er den direkte kommunikasjonen mellom en underviser og 76 
referansegruppen. Med underviser mener saksbehandler dette omfatter emnet 77 
som helhet, hvordan opplegget er lagt opp i tillegg til selve forelesningen. Med 78 
foreleser mener saksbehandler dette dekker undervisningen som blir 79 
kommunisert i forelesningssalene. Disse skal møtes et visst antall i løpet av 80 
året for en forventningsavklaring, midtveisevaluering samt et siste 81 
evalueringsmøte hvor emnet blir evaluert som helhet. 82 

3) Kommunikasjonen mellom studentledd og instituttleder er essensielt for å 83 
kunne følge opp og få implementert endringer i undervisningen eller opplegget i 84 
et emne.  Denne relasjonen er veldig viktig der hvor store strategiske endringer 85 
skal inn. Dette gjelder spesielt endringer som gjelder for hele 86 
studieprogrammet. 87 

4) Kommunikasjonen mellom instituttleder og underviser er det siste leddet i den 88 
interne rapporteringsmodellen. Det er instituttleder som sitter med den formelle 89 
makten til å kunne sende underviser på kurs, si i fra om forbedringspotensiale, 90 
men også viktigst, være personen som med legitimitet kan rapportere om et 91 
godt undervisningsopplegg for å styrke faglig og pedagogisk selvtillit i 92 
fagmiljøet. Insentiver kan her tas i bruk eksempelvis med en årlig intern 93 
undervisningspris for å styrke kvalitetssikringskulturen. 94 

 95 
Saksbehandler ser for seg to forskjellige utgaver av studentledd. Den ene utgaven er i 96 
form av ansettelser av evalueringsassistenter slik IME har gjort. Den andre utgaven 97 
består i å involvere de instituttillitsvalgtes omfang i arbeidet. På IME er det ansatt to 98 
studenter som har ansvar for tre institutter hver. Løsningen med evalueringsassistenter 99 
på IME er en ryddig måte å involvere studenter i arbeidet. På den andre side mener 100 
saksbehandler mye av tilhørighet, forankring og eierskap til ulike emner faller bort ved å 101 
bruke en slik løsning. Mange emner skal evalueres, og tidspress kan gjøre 102 
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emnegjennomgangen mindre nøysom. Den andre utgaven tar utgangspunkt i 103 
høringssvaret fra Studentrådet SVT hvor rollen tillitsvalgte studenter på instituttnivå 104 
(ITV/ITR) løftes og forankres sterkere i kvalitetssikringsarbeidet. Det positive med dette er 105 
at man får en større tilhørighet, instituttforankring og eierskap til kvalitetssikringsarbeidet. 106 
Studenttinget kan på ingen måte diktere hvordan hvert studentråd skal organiseres, men 107 
vil etter hvert gå i en dialog med de ulike studentrådene for å se hvorvidt dette er noe 108 
som er ønskelig og gjennomførbart.  109 
 110 
Saksbehandler ser det ikke som nødvendig at akkurat denne modellen skal 111 
implementeres ved alle institutter. Strukturene ved de enkelte institutt er ulike mellom 112 
fakultetene, og rapporteringslinjene må derfor tilpasses det enkeltes institutts struktur. 113 
Poenget er her at rapporteringslinjene skal være enkle å ivareta og ha en oversikt over. 114 
Dersom rapporteringen skulle svikte i et ledd skal disse være enkle å identifisere. 115 
 116 
Saksbehandler mener NTNU har et ansvar for kontinuerlig sikring av det pedagogiske 117 
nivået på sine undervisere dersom det skulle komme gjentatte tilbakemeldinger på 118 
utilstrekkelighet i undervisningsformene. Å sende en underviser på kurs er et slikt 119 
virkemiddel. Det kan vanskelig tenkes at et pedagogisk kurs i seg selv er en motivator for 120 
å forbedre undervisningen. Motivasjon oppstår sjeldent under tvang. Et pedagogisk kurs 121 
er derfor kun ett av flere virkemidler som skal benyttes i motivasjonen for å forbedre 122 
pedagogikken til den enkelte underviser, en annen motivasjonsfaktor kan for eksempel 123 
være undervisningspriser på instituttene eller lignende. En utdanningspris skal ikke være 124 
kun heder og ære for den beste foreleseren. Et poeng med slike priser er å løfte opp alle 125 
gode forelesere, de nominerte så vel som vinnerne 126 
 127 
I tillegg til å bruke gulrot for å sikre kvaliteten ved NTNU, skal det også være pisk. 128 
Konsekvenser av forsømt arbeid er et kontroversielt tema. Saksbehandler mener det er 129 
lite nyttig å gå etter enkeltpersoner. Kvalitetssikringsarbeid er et ledelsesansvar og 130 
økonomisk sanksjonering av institutter som ikke etterfølger pålegg i 131 
kvalitetssikringsarbeidet er en god innfallsvinkel. Dette plasserer ansvaret på de riktige 132 
stedene. Med sanksjonering i bakhodet vil kvalitetssikringsarbeidet bli mer rigid. 133 
Saksbehandler mener fakultetet har ansvar for å etterse og eventuelt straffe institutter 134 
som ikke gjør tilfredsstillende arbeid med kvalitetssikringssystemet. 135 
 136 
For å sikre god kvalitetssikring må også tilbakemeldingene gjort på det enkelte institutt og 137 
fakultet være lett tilgjengelig for den enkelte student. Elektroniske tilbakemeldinger bør 138 
være en essensiell del i kvalitetssikringen. Spørreskjemaer som er gjort tilgjengelig på It’s 139 
learning eller andre kanaler ved det enkelte emnet gjør det enkelt å gi rask 140 
tilbakemelding. Noe av utfordringen ved elektroniske tilbakemeldinger er at denne formen 141 
for tilbakemeldinger gjennom spørreskjemaer kan gi et for statisk bilde av utfordringene 142 
ved det enkelte emne eller studieprogram. Spørreskjemaene må sees i sammenheng 143 
med den samtalen som finner sted mellom studentene i referansegruppen og underviser 144 
for da å kunne gi et helhetlig inntrykk av utfordringene, mulighetene og det som viser seg 145 
å være positivt ved emnet.  146 
 147 
NOKUTs sakkyndige komité ”anbefaler at det innføres obligatoriske emneevalueringer 148 
eller semesterevalueringer, men ikke nødvendigvis for hver gang et emne blir undervist i”. 149 
Det er noe usikkert hva NOKUT mener med dette, om dette skal være obligatorisk fra 150 
NTNU sin side å ha evalueringer av emner og studieprogram, eller om det skal være 151 
obligatorisk emneevalueringer for den enkelte student. Vurderinger gjort av NTNUs 152 
  

 



 5 
jurister er obligatoriske emne/programevalueringer noe som beveger seg i en juridisk 153 
gråsone. Foreløpig er det ikke utredet fullt ut, og her kan Studenttinget altså legge 154 
føringer for NTNUs fremtidige politikk på området. Studentrådet IVT foreslår at 155 
tilbakemeldinger kan bli en del av obligatoriske øvinger i det enkelte emnet. 156 
Saksbehandler mener at det å kunne reflektere over læring er vel så viktig som å forstå 157 
og bruke det faglige innholdet. I tillegg mener saksbehandler det må innføres virkemidler 158 
som legge til rette for god kvalitetssikringskultur, og dette krever samspill mellom både 159 
studenter og forelesere. Sakkyndig komité peker også på at referansegruppene kun skal 160 
være en del av de direkte tilbakemeldingene til forbedringspotensialet til hver enkelt 161 
underviser og være en sløyfelukker på emnenivå. 162 
 163 
NTNU har også et sterkt ansvar ovenfor sine studenter for å kommunisere 164 
kvalitetssikringssystemet til studentene. Nettsider om rapporteringslinjer, fremtidsplaner 165 
som årshjul skal være synlig og enkelt å forstå. Språket skal være forståelig for alle 166 
studenter og undervisere ved NTNU. 167 
 168 
Et problem er studieprogrammenes ulike tilknytning til institutter. På HF og SVT er 169 
studieprogrammene generelt sett direkte knyttet til ett enkelt institutt. Eksempelvis er alle 170 
emnene som undervises i på bachelor i sosialantropologi tilknyttet Sosialantropologisk 171 
institutt. På IVT, IME og NT flyter emnene i studieprogrammene på tvers av institutt og 172 
fakultet i større grad enn på HF og SVT. Studieprogrammet bygg- og miljøteknikk må 173 
eksempelvis ha matematikk-emner som er knyttet til IME. Dette skaper en 174 
tilhørighetsforvirring hos enkelte studenter, og viktige tilbakemeldinger kommer til feil 175 
instans. NTNU med instituttene har et ansvar for å kommunisere tydeligere hvilke institutt 176 
som eier det enkelte emnet.  177 
 178 
Til høsten påtropper flere titalls instituttledere ved NTNU. I den forbindelse skal alle 179 
ledere ved NTNU gjennomgå et kontinuerlig lederopplæringsprogram. NOKUT etterspør 180 
mer rigide og felles rammeverk for kvalitetssikringssystemet ved NTNU. Saksbehandler 181 
mener kvalitetssikringssystemet må bli en del av lederopplæringsprogrammet. I den 182 
forbindelse mener vi at NTNU skal utvikle en powerpoint-presentasjon eller lignende, som 183 
tar for seg kvalitetssikringssystemet ved NTNU i detalj. Denne presentasjonen skal 184 
offentliggjøres på ntnu.no/kvass slik at alle som jobber med kvalitetssikring enkelt kan 185 
identifisere hvordan kvalitetssikringsprosessen foregår på en enkelt og billedlig måte. 186 
 187 
Studentdemokratiets ansvar 188 
Studentdemokratiet spiller en viktig rolle i gjennomføringen av kvalitetssikringsarbeidet. 189 
Studentdemokratiet er i dag representert i et tillitsmannsapparat fra styrenivå og langs 190 
linjen helt ned på det enkelte emnet gjennom referansegrupper. Studentdemokratiet er en 191 
sentral del av NTNU som helhet, og saksbehandler mener at også studentdemokratiet 192 
bør jobbe mer systematisk og fokusert på kvalitetssikringssystemet. 193 
 194 
Saksbehandler ønsker å kunne utvide mandat og stillingsinstrukser for tillitsvalgte på 195 
instituttnivå som kan følge opp den årlige kvalitetssikringsprosessen. Den tillitsvalgte kan 196 
bidra med å gjennomgå alle evalueringer, tilbakemeldinger og rapporter sammen med 197 
leder av instituttet. Dette vil forankre kvalitetssikringsarbeidet i flere ledd innad på den 198 
enkelte enhet. Kontakten fra student og opp til instituttleder vil gå glattere, og det er en 199 
ubyråkratisk måte å jobbe på. Instituttleder og den tillitsvalgte sammen med kontorsjef på 200 
instituttet kan gå sammen på nyåret/høstsemesteret for å revidere tilbakemeldingene som 201 
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er gitt på det enkelte emnet. På denne måten er det mulig å få et helhetlig blikk på hva 202 
som er bra og forbedringspotensiale ved det enkelte studieprogram. 203 
 204 
Studentdemokratiet har et ansvar for å skape synlighet rundt kvalitetssikringssystemet. 205 
Styrerepresentantene har hvert semester et kurs om referansegrupper som er tilgjengelig 206 
for alle studenter ved NTNU. Studentene er eksperter i opplevd læringskvalitet i kraft av å 207 
være studenter. NTNU må anerkjenne denne kompetansen ved å involvere, lytte og 208 
etterleve hva studentene mener bør gjøres. 209 
 210 
Arbeidutvalgets innstilling 211 
Studenttinget mener: 212 
NTNUs ansvar 213 

• NTNU må utvikle tydelige ansvarsfordelinger og styrke lederansvaret i 214 
kvalitetssikringsarbeidet. 215 

• NTNU skal involvere og tydeliggjøre rollen til tillitsvalgte studenter på instituttnivå i 216 
kvalitetssikringsarbeidet. 217 

• NTNU skal bruke årshjul for å tydeliggjøre det kontinuerlige 218 
kvalitetssikringsarbeidet. 219 

• NTNU skal ha transparens i kvalitetssikringsarbeidet. Dette ved å gjøre 220 
tilbakemeldinger offentlige for alle interesserte. Tilbakemeldingene skal gjøres 221 
anonyme og det skal ikke publiseres noen form for personangrep eller krenkende 222 
påstander om enkeltpersoner i tilbakemeldingene. 223 

• NTNU skal forbedre nettsidene om kvalitetssikringssystemet. 224 
• Nettsiden om kvalitetssikring skal gjøres tilgjengelig på forsiden av ntnu.no. 225 

Nettsiden skal også være lett tilgjengelig via Innsida og It’s learning. 226 
• NTNU skal legge til rette for at evalueringene av emner og studieprogram skal 227 

gjøres elektronisk. 228 
• Alle uteksaminerte studenter skal ha tilbud om å evaluere studieprogrammene som 229 

helhet i maksimum 2 måneder etter uteksaminering. 230 
• NTNU skal legge til rette for å ha gode insentiver for å kunne utføre et godt 231 

kvalitetssikringsarbeid. 232 
• NTNU skal anse studentene som en særlig sterk ressurs i datainnhenting i 233 

kvalitetssikringsarbeidet. 234 
• Fakultetene skal kunne sanksjonere institutt som ikke tilfredsstiller krav til 235 

kvalitetssikring. 236 
• NTNU har et ansvar for å kommunisere hvilket institutt som eier emner. 237 
• NTNU skal utvikle en felles powerpoint-presentasjon eller lignende som forklarer 238 

kvalitetssikringsprosessene ved universitetet, og som skal brukes når foreleser 239 
forteller om kvalitetssikringsarbeidet. 240 

• Kvalitetssikringsarbeidet skal være en naturlig del av NTNU 241 
lederopplæringsprogram. 242 

• Emneevalueringer skal gjennomføres som obligatorisk øving i alle emner. 243 
 244 
Studentdemokratiets ansvar 245 

• Studentdemokratiet har delansvar i å synliggjøre kvalitetssikringssystemet. 246 
• Studentdemokratiet skal være en kunnskapsbase for undervisere, instituttledere, 247 

andre studenter og alle som har faglig innvirkning ved NTNU. Dette gjelder særlig 248 
Studenttinget. 249 
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• Studenttinget arbeidsutvalg skal være tilgjengelige ovenfor spørsmål om 250 

kvalitetssikring for alle faglige ansatte og studenter ved NTNU. 251 
 252 
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Vedlegg 
Fremtidserklæringen 2013-2018 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
Fremtidserklæringen er et samarbeidsprosjekt mellom studentdemokratiene 1 
Trondheim som skal beskrive studentenes visjon for studiebyen. Et utkast ble 2 
diskutert i under Fremtidskonferansen på Rica Nidelven 22. januar der hele 3 
studentmassen i Trondheim var invitert.  I etterkant har representanter fra alle 4 
diskusjonsgruppene jobbet videre med innspillene og har kommet frem til en ny 5 
versjon. Denne skal i disse dager opp til behandling i de forskjellige lokale 6 
studentdemokratiene i Trondheim. 7 
 8 
Saksbehandlers vurdering 9 
Erklæringen har som formål å definere de viktigste kriteriene for at Trondheim skal bli 10 
ansett som Nordens beste studieby. Erklæringen definerer studentenes visjon for 11 
Trondheim, og viser studentenes mål for hvordan studiebyen Trondheim skal bli 12 
enda bedre i fremtiden.  13 
 14 
I behandlingen av dette dokumentet er det to mulige vedtak; vedtatt eller ikke vedtatt. 15 
Prosessen med behandling har vært foretatt av representanter fra 16 
studentdemokratiene og studentfrivilligheten, basert på innspillene som dukket opp 17 
på Fremtidskonferansen, og det er derfor ikke muligheter for å endre på det som står 18 
i erklæringen nå.  19 
 20 
Arbeidsutvalgets innstilling 21 
Fremtidserklæringen 2013-2018 vedtas.  22 

10.04.2013  
 



Fremtidserklæringen 2013-2018 

Trondheim, Nordens beste studieby 
Formål: 

Denne erklæringen har som formål å definere de viktigste kriteriene for at Trondheim 

skal bli ansett som Nordens beste studieby. Erklæringen definerer studentenes visjon for 

Trondheim og studiebyens framtid. 

 

CAMPUS 

Institusjonene i Trondheim skal ha som mål å utvikle sine campuser på en måte som sikrer 

størst mulig samarbeid på tvers mellom institusjoner og studenter, og må ha dette som et av de 

viktigste prinsippene for sine utdanningsplaner. Trondheim kommune må sikre at strategisk 

viktige tomter i området rundt en «kunnskapsakse» fra Kalvskinnet til Lerkendal, eksklusivt 

brukes til utdanningsformål i all overskuelig framtid. Videre utbygging skal også ta høyde for 

øvrig beboelse, samt utvikling og utbygging av trafikk-, og kollektivtilbudet. 

 

BYUTVIKLING 

Trondheim skal være best på utdanning, studentkultur, studiemiljø, forskning og samarbeid 

med næringsliv i Norden. Alle by- og trafikkutviklingsplaner må ta større hensyn til hva 

studenter mener er viktig. For å tiltrekke seg, og beholde flere høyt utdannende unge 

mennesker må; alle offentlige tjenester, byutvikling og kulturtilbud ha fokus på å bygge en 

profesjonell, dynamisk og attraktiv by. Trondheim skal være et springbrett til verden, og 

bygge den i større grad på sine studenter som en mer integrert del av byen. Trondheim skal 

være Nordens kunnskapsknutepunkt. 

 

BOLIG 

Studiebyen Trondheim skal gjøre sitt ytterste for å sikre boliger til byens studenter, gjennom 

økt privat og kommunal utbygging. Studentsamskipnaden i Trondheim skal til enhver tid ha 

tilgang på tomter som gjør at samskipnaden er i stand til å oppnå en dekningsgrad på en 

tredjedel av studentbefolkningen. Studentboliger skal fortrinnsvis bygges i nærheten rundt den 

såkalte «kunnskapsaksen». Alle boliger skal være i en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig 



stand, og utleiere som bryter dette må straffes økonomisk. Det må skapes større muligheter 

for unge å skaffe seg bolig uten å pådra seg for stor økonomisk risiko som student. 

 

INTERNASJONALISERING 

Institusjonene må tilrettelegge for, og ha større fokus på internasjonalisering av utdanning. 

Dette betyr både økt inn- og utveksling samt internasjonalt attraktive studie- og 

forskningsprogram. Institusjonene må ha langsiktige strategier for dette, uten at det går på 

bekostning av faglig kvalitet. De må styrke samarbeidet mellom seg og utbytte sine avtaler 

som sørger for at studenter fra ulike institusjoner kan utveksle til samme sted. Alle 

studieprogram bør ta høyde for at minimum ett semester kan tilbringes i utlandet. Alle aktører 

i studiebyen må bedre sin kommunikasjon og informasjon på engelsk. 

 

UTDANNINGSKVALITET 

Utdanningsinstitusjonene skal tilby forskningsbasert undervisning og utdanning med 

fremragende og inspirerende formidlere. Det skal være et større fokus på formidling og 

pedagogisk kompetanse blant faglig ansatte. Praksisordningen og tilknytning til arbeidslivet 

må få en større rolle i dagens utdanning, og organiseringen av praksis må ha tilgang på større 

ressurser for å kvalitetssikre ordningen. Studietilbudene skal reflektere fremtidens 

samfunnsbehov, og burde løses bedre gjennom arbeidsdeling og samarbeid på tvers av 

institusjoner. Dette skal være en selvfølgelighet i Nordens beste studieby. Viktige 

forutsetninger for god utdanningskvalitet er tilgang på rimelige læremidler, pensum og annet 

utstyr i tillegg til den byggmessige standen. 

 

VELFERD 

Alle studenter skal ha tilgang til på det offentlige helsevesen, samt rabatterte ordninger for 

tannhelse, offentlig transport og psykisk helse. Flere studenter må kunne motta støtte og hjelp 

i form av økonomiske refusjonsordninger. Disse tilbudene skal gjelde så lenge man er student, 

uavhengig av alder. Den psykososiale helsetjenesten må styrkes vesentlig og det offentlige 

tilbudet må i større grad overta behandlingen. Barnehagetilbudet for studenter skal fortsatt 

motta støtte og være rustet for en økning av studenter med barn. Kommunen og dens tjenester 

må til enhver tid være utrustet for å behandle flere brukere enn hva er folkeregistrerte 

innbyggere. 

 



 
STUDENTMEDVIRKNING 

Studentene skal selv styre sitt demokrati, som regulert av Universitet- og Høyskoleloven. 

Utdanningsinstitusjonene skal alle tilrettelegge for et velfungerende lokaldemokrati og 

studentinvolvering på alle nivå. Studentdemokratiet må ta et større ansvar for å øke 

valgdeltakelse og medvirkning, samt bedre synliggjøre aktuelle saker for studenter. Det må 

være tydeligere hvilke påvirkningsmuligheter som finnes i Trondheim Kommune. 

 

STUDENTKULTUR OG FRIVILLIGHET 

Studentfrivilligheten må anerkjennes som en del av Trondheims merkevare, og bli tatt på 

alvor som et trekkplaster for framtidige studenter. Institusjonene bør tilrettelegge bedre for og 

oppmuntre til at studenter skal kunne påta seg frivillige verv, og utvikle seg akademisk. Det 

skal lages bedre ordninger for å kombinere studier og verv, samtidig som det ikke fires på 

krav om kunnskapstilegnelse. Studentfrivilligheten og studentkulturen bør styrke sin 

samlende identitet blant alle byens studenter. 

 

SAMSPILL MED NÆRINGSLIVET 

Lokalt nærings- og arbeidsliv må i større grad involvere seg i den forskning og utdanning som 

foregår i Trondheim, innenfor alle fagfelt. Det må stimuleres til studentinitiert innovasjon og 

nyskaping, gjennom å tilrettelegge for flere praksisplasser, sommerjobber og 

entreprenørskapsinkubatorer. Arbeids- og næringslivet bør bli en mer naturlig del av 

utdanningen for å sikre at en større andel av kompetansen forblir i Trondheim og 

Trøndelagsregionen. 
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