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Møtedato: 29.08.2013 Saksbehandler: Madeleine Lorås 
_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 31/13 Revidering av informasjonsplanen 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Vedlegg 
Informasjonsplanen med kommentarer 
 
Forkortelser 
STi – Studenttinget 
AU - arbeidsutvalget 
IS – internasjonal seksjon 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
Halve perioden har godt og det kan være nyttig å se på hva som har blitt gjort, samt 1 
avgjøre hva som skal skje neste halvår.  2 
 3 
Saksbehandlers vurdering 4 
Det er flere positive effekter av å se på informasjonsplanen igjen. Blant annet får AU 5 
og ledelsen mulighet til å fortelle litt om hva som har blitt gjort så langt og planene 6 
videre. Det er også en fin mulighet til å minne oss selv på hva vi ble enige om og 7 
kanskje revurdere noen av punktene.  8 
 9 
Informasjonsplanen skal være så realistisk og gjennomførbar som mulig. 10 
Saksbehandler ønsker at i desember skal vi kunne krysse av alle punktene.  11 
 12 
Ønsker spesielt tilbakemelding på følgende: 13 

- Skal setningen om at alle Studenttingsmedlemmer har et ansvar for selv å 14 
profilere seg som tillitsvalgt for medstudenter på eget fakultet fortsette å stå 15 
der? 16 

- Hva skal vi gjøre under STi-valget? Er det noe vi kan finne på for å øke 17 
valgoppslutingen? 18 

- Er prinsippet ”studentdemokratisk dag” noe vi ønsker å fortsette med? 19 
 20 
 21 
Vedlagt er informasjonsplanen med de endringene beskrevet under og kommentarer. 22 
Kommentarene går på hva vi har gjort så langt og hva vi kan bli bedre på.  23 
 24 
Endringer 25 
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 2 
Den opprinnelige informasjonsplanen finnes på nettsidene: 1 
http://www.studenttinget.no/wp-content/uploads/2013/01/Studenttingets-2 
informasjonsplan-2013.pdf 3 
 4 
Linje 11-14 strykes. 5 
”Samt sørge for at Studenttinget og studentpolitiske saker blir synlig under møter på 6 
Studentersamfundet. Dette er spesielt viktig før valg og eventuelle viktige og 7 
kontroversielle saker ” 8 
Begrunnelse: Det har vist seg å være veldig vanskelig å gjennomføre, da ledelsen og 9 
da spesielt leder har veldig få ledige lørdager. Ledelsen føler også det er vanskelig å 10 
promotere NTNU-spesifikke valg og saker for en forsamling satt sammen av 11 
studenter fra hele Trondheim.  12 
 13 
Linje 21 14 
Endre ”... kontakten med studentdemokratiet” til ”studentdemokrati utenfor 15 
Trondheim”.  16 
 17 
Endringer under Studenttingsvalg, linje 121-130 18 
Linje 122: Endre september til oktober 19 
Linje 123: Ende oktober til november 20 
Tillegg linje 125: samt bruk av forelesninger 21 
Strykning linje 129: ”Valgkomiteen og” 22 
 23 
 24 
Arbeidsutvalgets innstilling 25 
Revidert informasjonsplan vedtas. 26 
 27 
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”Studenttingets informasjonsplan 2013 1 

Informasjonsplanen bygger på Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017. 2 

Informasjonsplanen inneholder oversikt over det kontinuerlige informasjonsarbeidet 3 
Studenttinget skal gjøre i 2013, de faste arrangementene og ansvarsfordelingen mellom 4 

ledelsen og Studenttinget. 5 

 6 

Ansvarsfordeling  7 

Leder 8 

Leder har det overordnede medieansvaret, og er den som hovedsakelig skal uttale seg til 9 
media om Studenttingets mening i saker. Leder har også ansvaret for offentlige 10 
representasjon.. 11 

 12 

Organisatorisk nestleder 13 

Organisatorisk nestleder har overordnet ansvar for profileringsarbeid, spesielt med vekt på 14 
nettsidene, sosiale medier og infoskjermene. Organisatorisk nestleder har også ansvar for 15 
gjennomføringen av valgene, de store årlige arrangementene og utsending av 16 
pressemeldinger. 17 

 18 

 Har forsøkt og vært kontinuerlig i media, og har satt fokus på viktige saker. Stort sett leder som har 
uttalt seg til media. 
 
Har representert Studenttinget der vi har blitt invitert. 
 

Nettsida er totalrenovert 
 
Strategi for sosiale medier laget, ikke så flink til å følge den. Kan jobbe mer med det. 
 
Vi har fått tilgang til inforskjerm på realfagbygget, jobber med å fikse den på Dragvoll.  
 
Vi har fortsatt arbeid med implementering av profilen Studenttinget laget i fjor, med bestilling av rollups, 
bannere og maskot, og forsøkt og brukt profilen aktivt i markedsføringen av Studenttinget. 



Fag- og forskningspolitisk nestleder 19 

Fag- og forskningspolitisk nestleder har ansvar for den faglige kontakten med 20 
studentdemokrati utenfor Trondheim.  Fag- og forskningspolitisk nestleder skal særlig bidra 21 
til å gjøre politikken forståelig og allment tilgjengelig.  22 

 23 

Deltidsmedlemmer av arbeidsutvalget 24 

Medlemmene i arbeidsutvalget skal hjelpe leder i mediesaker innenfor sitt ansvarsområde. 25 
Medlemmene skal også bidra i profileringsarbeidet . 26 

 27 

Studenttingsmedlemmene 28 

Alle studenttingsmedlemmer skal bidra til at studentdemokratiet er synlig, og kan bruke 29 
media fritt. Ledelsen, arbeidsutvalget og styrerepresentantene skal bistå medlemmene med 30 
dette arbeidet. Studenttingsmedlemmene skal også delta i profileringsarbeidet som 31 
beskrevet videre i dette dokumentet. Alle Studenttingsmedlemmer har et ansvar for selv å 32 
profilere seg som tillitsvalgt for medstudenter på eget fakultet 33 

 34 

 35 

Styrerepresentantene 36 

Styrerepresentantene skal i sitt konsulentarbeid for studenttinget bistå der det trengs. 37 
Spesielt i forbindelse med stands og samarbeidet med studentrådene og de tillitsvalgte.  38 

 39 

Har reist på mange konferanser og samlinger. 
 
Har arrangert tur til Delft. 
 

Katja har vært i media med Norskkurs 
 
Vegard har vært i media med MOT-avtale 

Eivind har vært i media om utskriftssaken. 

Bidratt til Styrevalget og på stands gjennom hele perioden.  



 40 

Kontinuerlig arbeid 41 

Det kontinuerlige arbeidet er delt inn i fire deler etter hvem arbeidet er rettet mot.  42 

Studentene  43 

Studenttinget skal informere gjennom nettsiden. Annet profileringsmateriale skal henvise dit. 44 
Nettsider, sosiale medier og infoskjermer skal fremstå som ryddige, strukturerte og 45 
oppdaterte. Rekrutteringsarbeid skal foregå kontinuerlig.  46 

• Sosiale medier og infoskjermer skal brukes til å ta opp aktuelle saker og informere 47 
om valg 48 

 49 
 
Vi har brukt Facebook aktivt til å spørre studentene om deres meninger, og har kjøpt litt 
sponsing til saker vi vil ha ut – med stor suksess når det gjelder rekkevidde på innlegg og 
likes. Det har også ført til at vi har fått inn mange synspunkter fra flere studenter.  
 

 50 
• Studenttinget skal bli mer synlig blant studentene gjennom flere stands og et mer 51 

åpent kontor, også utenfor de tunge profileringsperiodene.  52 
 53 

 54 
• Studenttinget med ledelsen i spissen skal bruke eksamensperiodene til profilering. 55 

 56 
o Det skal lages en informativ videosnutt til bruk i profileringsarbeidet. 57 

 58 
o Nettsiden skal oppdateres før og etter hvert studenttingsmøte. 59 

Vi har hatt jevnt med stands, tatt opp aktuelle problemstillinger, og prøvd å vise at 
Studenttinget også er synlig når det ikke er valg. 
 
Vi har også prøvd å være synlig i forbindelse med rekruttering av kandidater ikke bare 
stemming. 
 
Har store planer for STi-valget. Mer info kommer på seminaret.  

Vi hadde eksamenskampanje sammen med VT i eksamensperioden. Delte ut kaffe, godis og 
brosjyrer om ”de-gode-historier”-kampanjen. Dette førte til veldig happy studenter og mange 
gode historier.  
 

Arbeidet er i gang, forhåpentlig vis er den på plass til STi-valget.  

 

Dette har blitt gjort. Informasjon om hvor, når og hva ligger i side-baren på venstresida alltid.  



 60 
o Infoskjermer skal oppdateres før hvert studenttingsmøte med møtetidspunkt,  61 

møtested og aktuelle saker. 62 
  63 

 64 
o Det skal ligge et årshjul på nettsidene med verv som skal fylles, samt en oversikt 65 

over hvem som sitter i ulike verv. Denne skal oppdateres fortløpende.  66 

 67 
 68 

 69 
Studentdemokratiet  70 

Alle tillitsvalgte skal ha kunnskap om sitt eget verv, og om hvilke personer de kan kontakte. 71 
Informasjon fra Studenttinget skal spres nedover i tillitsmannsapparatet ved NTNU ved hjelp 72 
av studentrådene.  73 

• Studenttingsledelsen skal følge samarbeidsavtalen med studentrådene og 74 
Velferdstinget. 75 

 76 
• Studenttinget skal ha dialog med tillitsvalgte i verv hvor Studenttinget eller 77 

arbeidsutvalget velger, oppnevner eller innstiller.  78 
 79 
• Alle som innehar verv på vegne av Studenttinget skal skrive en erfaringsrapport 80 

fra perioden man sitter i vervet. 81 
o Alle nyvalgte tillitsvalgte oppnevnt av Studenttinget skal få informasjon om sitt 82 

verv rett etter valget.  83 

I tillegg er det blitt laget kortversjoner av alle referatene med kun vedtak.  

 

Dette blir også gjort, med spesielt fokus på valgene.  

 

Årshjulet er oppdatert og oppdateres kontinuerlig.  
 
Oversikten over råd, verv og utvalg ble oppdatert skikkelig over sommeren. Denne 
inneholder nå hva vervet er, litt om hvor mye det er, hvem som sitter der samt et 
kontaktskjema.  
 
Alt oppdateres fortløpende.  

 

Vi har vært på alle seminarene og nesten alle møtene. Det var noen av studentrådsmøtene 
var vanskelig å være på da tre av dem var på samme tid og samtidig som dekanmøtene.  
 

De siste tre punktene er noe vi har lyst til å jobbe med med det kommende semesteret. 



 84 
 85 

Samarbeid med beslutningstakere 86 

Studenttinget skal gjennom samarbeid med lokale politikere og sitt medlemskap i Norsk 87 
studentorganisasjon være med å sette utdanning på dagsorden. 88 

• Studenttingsledelsen skal fortsette å utfordre partiene og lokale politikere på 89 
utdanningspolitikk, spesielt opp mot stortingsvalget på høsten.  90 

• Studenttinget skal koordinere arbeidet med nasjonal og lokal politisk påvirkning 91 
med NSO, Velferdstinget og andre relevante aktører. 92 
 93 

 94 
 95 

Informasjon for internasjonale studenter 96 

Det er viktig for Studenttinget å ha god kontakt med internasjonale studenter. 97 

• Studenttinget skal samarbeide med internasjonal seksjon rundt spredning av 98 
informasjon om studentdemokratiet.  99 

o Informasjon som ligger på studenttinget.no skal være på engelsk der det gjelder 100 
internasjonale studenter.  101 

o Profileringsmateriell i forbindelse med immatrikuleringen skal også finnes på 102 
engelsk. 103 

 104 
 105 

 
Vi prøver så godt det lar seg gjøre å ha en dialog med alle tillitsvalgte, be om erfaringsrapport 
og gi tilstrekkelig med informasjon, men det er veldig mange tillitsvalgte og vi kan nok gjøre 
mer.  
 
Alle tillittsvalgte får det brev når de velges og vi ber dem sende inn rapport når de er ferdige. 
Men det er ytterst få som leverer.  

Sak om storingsvalg. Det blir debatt og standvirksomhet før valget. 
 
Har med rekordmange NTNUere i NSO. Vi har 18 med i komiteer.  

God dialog med IS. Holdt tale for internasjonale studenter på samfundet under 
immatrikuleringen.  
 
Lagt til en google-translate funksjon på nettsida, alt er derfor tilgjengelig på ok engelsk.  
 
Hadde engelske brosjyrer på immatrikuleringen. 



Faste arrangementer 106 

Valg til Velferdstinget 107 

Studenttinget velger representanter til Velferdstinget i mars. Arbeidet med dette valget er 108 
regulert i samarbeidsavtalen med Velferdstinget og de andre eierorganene.  109 

Styrevalget 110 

Styrevalget i år finner sted i uke 16 og kandidatfrist er i uke 12. Organisatorisk nestleder er 111 
leder av valgstyret, som i tillegg består av styrerepresentantene.  112 

• Styrevalget skal promoteres med plakater, valgavis, flyers og annet valgmateriell.  113 
• Det skal arrangeres en åpen utspørring av styrekandidatene  114 
• Valgstyret skal jobbe for en presentasjon av styrekandidatene i Universitetsavisa, 115 

Under Dusken og dusken.no.  116 
• Valgstyret skal jobbe for å bedre valgsiden 117 
o Valgkomiteen skal bistå med kandidatkontakt. 118 
o Alle medlemmer av Studenttinget skal bidra til profilering av valget.  119 

 120 

Studenttingsvalget 121 

Kandidatfristen for å stille til Studenttinget er i slutten av oktober, valget gjennomføres i 122 
november og konstituerende møte er i november. 123 

• Studenttingsvalget skal promoteres med plakater, valgavis, flyers og annet 124 
valgmateriell, samt bruk av forelesninger 125 

• Det skal jobbes for å forenkle valgsystemet 126 
o Alle medlemmer av Studenttinget skal skaffe minst én kandidat til 127 

studenttingsvalget. 128 
o Studentrådene bistår med kandidater til valgene. 129 
o Alle medlemmer av Studenttinget skal bidra til profilering av valget 130 

 131 

Immatrikulering 132 

Under immatrikuleringen skal Studenttinget være synlige på stand sammen med 133 
Velferdstinget og studentrådene. Til immatrikuleringen må det finnes profileringsmateriale og 134 
informasjonsmateriale om studentdemokratiet. Studenttinget skal også ha informasjon 135 
spesielt rettet mot fadderne, både på Dragvoll og Gløshaugen, og internasjonale studenter. 136 
Studenttinget skal også være representert på Øya på organisasjonspresentasjonskvelden. 137 

Punkt 1-3 ble gjennomført bra. 
 
Styrevalg.no ble forbedret mye. Selve valgsiden fra NTNU er ekstremt vanskelig å få gjort 
noe med, men vi jobber videre med saken.  
 
Litt vanskelig å få med STi-medlemmer til standaktivitet noen ganger. 



• Studenttinget skal samarbeide med linjeforeningene og studentrådene om 138 
informasjon til de nye studentene på forskjellige fakultet. 139 
 140 

 141 
o Stands på Gløshaugen ved immatrikuleringen og på Kom-i-gang-dagen, og på 142 

Dragvoll under vrimledagen. 143 

 144 
o Studenttinget skal ha materiell og profileringsartikler til utdeling der 145 

studenttinget.no profileres 146 

 147 
o Studenttinget skal ha informasjon på trykk i fadderhåndboka  148 

 149 
o Studenttinget skal presentere Studenttinget under mottaksmøtet for internasjonale 150 

studenter. 151 

 152 
 153 

 154 
Studentdemokratisk dag 155 

Dette er et tiltak for å synliggjøre arbeidet og møte studenter ansikt til ansikt. Dette 156 
gjennomføres en gang i måneden på varierende campus. En gang i semesteret skal det 157 
samarbeides med det lokale studentdemokratiet om et større arrangement, med et 158 
overordnet tema.  159 

 160 

Endringer i informasjonsplanen 161 

Hvis Studenttingets ledelse ikke finner at det er økonomisk og tidsmessig forsvarlig å 162 
gjennomføre alle punkter i informasjonsplanen skal Studenttinget informeres om dette. ” 163 

Samarbeidet godt med Studentrådene HF/SVT blant annet på vrimledagen på Dragvoll. 
Samarbeidet med DMF om å få snakke på organsiasjonspresentasjonskvelden.  
 

Var tistede alle dagene med kaffe, godis og brosjyrer. Kjempesuksess! 

Check. I tilleg kjørte vi en lik-oss og følg-oss kamanje 

Var ingen fadderhåndbok i år, men vi hadde flyers i fadderposene og en side i 
studentkalenderen. 

Presenterte Studenttinget på mottaksmøte for internasjonale studenter på Samfundet. 

Dette har vi gjennomført med stor suksess. Vi har i forkant av STi-møter prøvd å fronte 
sakene og i forkant av valg jobba med det. Kjønnspoeng, rekruttering, valg og eksamen er de 
standene vi har hat før sommeren. Sistnevnte var et samarbeid med VT. 
 
Har lagt en tentativ plan for det kommende semesteret også, så fremt Studenttinget ønsker å 
fortsette.  



 
  
Møtedato: 29.08.2013 Saksbehandler: Sondre Jahr Nygaard 

_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 32/13  Revidering av arbeidsprogrammet 2013 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Vedlegg 
Arbeidsprogram 2013 m/ kommentarer  
 
 
Forkortelser 
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 
STi – Studenttinget NTNU 
AU - Arbeidsutvalget 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 1 
STi vedtok på vårens første møte at arbeidsprogrammet skal revideres på STi-møte 2 
den 29.08. 3 
 4 
Saksbehandlers vurdering 5 
Hvis AU vil ha kontroll på hva det skal jobbe med utover høsten, burde det være 6 
aktivt når det gjelder revideringen av arbeidsprogrammet. AU burde skaffe seg 7 
oversikt over hvor mye av arbeidsprogrammet de har oppfylt og over hvor mye som 8 
står igjen. Etter å ha gjort dette har AU tre alternativer:  9 

1. Hvis programmet ansees for å være uoverkommelig må ambisjonsnivået 10 
senkes, og noe tas ut.  11 

2. Hvis AU er godt i gang med programmet, og det kan se ut som at det blir lite å 12 
gjøre, burde AU foreslå flere punkter.  13 

3. Hvis AU er fornøyd med programmet slik det ble vedtatt i vår, burde de sende 14 
arbeidsprogrammet til vurdering i Studenttinget uten forslag til endringer. 15 

 16 
Saksbehandler anser arbeidsprogrammet for 2013 er jobbet godt med. Det er ikke alle 17 
punkter som er fulgt opp i like stor grad, da dette skyldes at det har vært et stort press i 18 
saker som har dukket opp i løpet av våren som delvis har dreid fokuset vekk fra 19 
arbeidsprogrammet. Dette gjelder særlig underkjenningen av kvalitetssikringssystemet fra 20 
NOKUT, og etterarbeidet som her gjort i den forbindelse. Saken har uansett ført til noe 21 
positivt for STi sin del, hvor vi har vært sentrale i utarbeidingen av det nye 22 
kvalitetssikringssystemet. 23 
 24 



Enkelte av punktene har ikke blitt prioritert av STi i år, og må i så fall bli gjenstand for en 25 
vurdering av hvorvidt dette skal falle ut av arbeidsprogrammet, eller om AU ser på det 26 
som nødvendig at disse forblir en prioritet i høsten. Flere av punktene bør fjernes. Dels 27 
fordi det er vanskelig å prioritere etter dagens situasjon, og dels fordi flere punkt i 28 
arbeidsprogrammet overlapper. 29 
 30 
Arbeidsprogrammet gir AU de prioriteringene som skal gjøres i løpet av året. Nye, viktige 31 
saker kan dukke opp og vurderes tatt inn i arbeidsprogrammet. Det må også vurderes om 32 
det skal innføres nye punkter i arbeidsprogrammet som AU kan jobbe med på bakgrunn 33 
av aktuelle saker som har dukket opp i løpet av våren. 34 
 35 
Punkter som er foreslått strøket er streket over i vedlegget. Punkter som er innstilt på å 36 
tas inn er satt i kursiv. 37 
 38 
Arbeidsutvalgets innstilling 39 
Arbeidsprogrammet er foreløpig godt gjennomarbeidet, og det er en god plan videre for 40 
hvordan sakene skal jobbes med. Arbeidsprogrammet er overkommelig og kan jobbes 41 
med videre. Det er i midlertidig ikke mulig å kunne gjennomføre alt. 42 
 43 
Kulepunktet under kapittelet ”Utdanning”; ”Studenttinget skal jobbe for at det innføres 44 
forkurs på studieprogram hvor dette trengs”, strykes. Dette er begrunnet i at temaet blir 45 
for snevert for å kunne prioriteres, og foreslås tatt opp i fora hvor dette er aktuelt, og at 46 
Studenttinget kan bidra som støttespiller. 47 
 48 
Kulepunktet under kapittelet ”Utdanning”; ”Studenttinget skal jobbe for at 49 
stipendiatstillingen blir mer attraktiv å søke på, og flere fullfører doktorgraden”, strykes. 50 
Dette anses ivaretatt av punkt under forskning om ”Studentaktiv forskning”. 51 
 52 
Kulepunktet under kapittel ”Forskning”; ”Studenttinget skal jobbe for at NTNU retter særlig 53 
fokus på utvikling av klimavennlig teknologi og forskning på utnyttelse av fornybar energi” 54 
strykes. Det er gjort en vurdering på hva som er realistisk å gjennomføre med et stort 55 
fokus og saksbehandler vurderer det dit hen at punktet strykes. Det vil allikevel være et 56 
fokus for Studenttinget dersom det skulle dukke opp saker om dette. 57 
 58 
Kulepunktet under kapittel ”Læringsmiljø og rammevilkår”; ”Studenttinget skal jobbe for at 59 
alle studenter skal ha god tilgang på lesesalsplasser” strykes. Dette er en vurdering som 60 
har blitt tatt med henblikk på behovet den siste eksamensperioden. Det har ikke vært et 61 
like akutt behov i vår som det har vært tidligere semester. Dette betyr derimot ikke at 62 
Studenttinget skal legge saken til side. Vi vil heller ha et årvåkent og kritisk blikk på 63 
situasjonen og vil ta det opp igjen dersom det skulle være behov for det. 64 
 65 
Saksbehandler foreslår å legge til kulepunkt under kapittelet ”Nasjonalt og regionalt”: 66 
”Studenttinget skal revidere poengsystemet brukt ved NTNU som et ledd i SAK-67 
prosessen.” 68 
 69 
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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. 
 

Hva har blitt gjort og 
hvordan? 

1. Sørger for at utdanning spiller en relevant del i mange av 
sakene som tas opp ved NTNU, eksempelvis i Dekanmøter og 
i Styremøter. 

Hva var resultatet? 1. Vi kommer av og til med innspill dekaner, rektor og 
prorektorer ikke har tenkt over. 
2. Hindrer ofte at ledelsen tar avgjørelser som ødelegger for 
studentene, i mange tilfeller er det fordi de ikke har vårt 
perspektiv. 

Hva er planen 
videre? 

1. Fortsette med akkurat det samme, bli enda flinkere til å få til 
dette i enda større grad. 
2. Jobbe for å bli inkludert i prosesser i større grad slik at vi er 
med tidligere. 

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

vurderinger. 
 

Hva har blitt gjort og 
hvordan? 

1. Svært sentralt inne i prosessen med NOKUT sin rapport om 
kvalitetssikringssystemet ved NTNU. Prøvde å få fortgang på 
prosessen, der det endte med at vi kalte inn til ekstraordinært 
STi-møte og samtidig sendte rapporten til media. 
 
2. Kampanje i overgangen januar/februar, De gode historiene 
om de dårlige eksamenene. Samlet inn mange eksempler på 
dårlig utforming av oppgaver, og praktiske feil ved selve 
gjennomføringen av eksamen. Har sendt dette til prorektor, 
dekaner, prodekaner, instituttledere- og nestledere, samt til 
ansvarlig for eksamenskontoret.  
 



3. Har kontinuerlig tatt det opp i styremøter, har jobbet for at 
eksamensrutinene må gås gjennom og endres.  

Hva var resultatet? 1. Saken kom for alvor på dagsorden, media (spesielt UA og 
Adressa) var kjapt på saken, og vi ble med en gang mer aktivt 
involvert i arbeidet. 
 
2. Mange gode tilbakemeldinger på at vi tar opp et viktig 
område, og mange som setter pris på materialet de får tildelt. 
Interesse for videre håndtering av problemet. Ingen kritiske 
eksamensfadeser i våren 2013. 
 
3. Ledelsen var enig i at det er viktig men at mye av ansvaret 
hører til fakultetene og instituttene. 

Hva er planen 
videre? 

1. Fortsette å opprettholde fokuset, slik at man ikke går i den 
samme fella igjen. 
 
2. Sette opp samme innsamlingsskjema i eksamensperioden 
og til høsten, slik at vi fortsetter med akkurat den samme 
prosessen. Viktig å sette standarden nå som det kommer 
mange nye dekaner og instituttledere. 
 
3. Det må fortsettes å jobbes for på fakultet- og instituttnivå da 
det er et lederansvar. Samarbeid med studentrådene blir viktig. 

 
● Studenttinget skal jobbe for digitalisering av undervisningen, samt mer varierte 

undervisnings- og vurderingsformer. 
 

Hva har blitt gjort og 
hvordan? 

1. Deltar i arbeidsgruppe som jobber med gruppevare 
(software) for alle studenter. Her tas alle digitale tjenester for 
studenter opp til vurdering. 
 
2. Styrerepresentantene har sørget for å bestille en utvikling av 
strategi for mobile enheter. (evt. styrerepresentantene har bedt 
om oppdatering på arbeidet med utvikling av strategi for mobile 
enheter. Strategien var allerede under utarbeiding da det ble 
bedt om sak på det) 

Hva var resultatet? 1. Digitalisering av undervisning og vurderingsformer kom med  
som en forutsetning for utskriftskvoter i rapporten om 
studentbetaling av utskrifter. 
 
2. Arbeidsgruppen har ikke konkludert arbeidet, men 
forhåpentligvis vil det ende med bedre tjenester for studenter. 



Både støtte-/kommunikasjonstjenester og 
undervisningstjenester. 
 
3. Strategi utvikles av NTNU IT og vil trolig være ferdig i 
desember 2013. Ved å påvirke strategien kan STi sørge for at 
undervisningstjenester blir en naturlig del av utviklingen som 
følger når strategien skal implementeres. 

Hva er planen 
videre? 

1. Rapporten leveres i slutten av mai, så får vi se. 
 
2. Konkludere rapporten og prøve å få med forslag for gode 
støttesystemer til undervisningen. 
 
3. Følge opp strategien for mobile enheter og sørge for at det 
blir lagt inn støttefunksjoner for undervisning i en eventuell 
NTNU-app. 

 
● Studenttinget skal jobbe for at det innføres forkurs på studieprogram hvor dette 

trengs. 
 

Hva har blitt gjort og 
hvordan? 

Har ikke blitt gjort noe spesifikt. Det er hentet inn informasjon 
fra alle studentrådene om hvordan status er og hvordan de 
vurderer behovene for dette. Denne informasjonen kan brukes 
videre. 

Hva var resultatet? Vurderes tatt ut fra arbeidsprogrammet grunnet for snever 
målgruppe. Kan overlates til tillitsvalgte hvor det er behov for 
forkurs 

Hva er planen 
videre? 

Følge opp arbeidet som tas av de tillitsvalgte. 

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

flere fullfører doktorgraden. 
 

Hva har blitt gjort 
og hvordan? 

Har sendt innspill til prorektor for forskning om å ta opp sak til 
høsten. Vil også dra på lobbymøte for å snakke mer om 
studentaktiv forskning. 
 
Har forespurt Dekan ved IVT fakultetet om innspill til prosessen. 
Dette blir fulgt opp. 

Hva var resultatet? Skal opp som sak i Sentralt Forskningsutvalg til høsten. 



Hva er planen 
videre? 

Punktet kan strykes til fordel for punkt om studentaktiv forskning 
under kapittel ”forskning” 

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

 

Hva har blitt gjort 
og hvordan? 

1. Deltatt med innspill i en prosess for å lage en 
universitetspedagogisk ambisjon for NTNU. 
 
2. I anledning innstillingsutvalg (til Rektor, prorektorer, dekaner, 
instituttledere) prøvd å sette fokus på at studentrepresentantene 
må vektlegge søkernes syn på pedagogikk og formidlingsevne 
når man skal bestemme seg for hvem man ønsker. 

Hva var resultatet? 2. Forhåpentligvis ansettelser av dyktige kandidater som tar 
utdanning og undervisning på alvor. 

Hva er planen 
videre? 

 

 
 
  
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. 
 

Hva har blitt gjort 
og hvordan? 

1. Har innført storstilt samarbeid mellom linjeforeningene og 
MOT. 
 
2. Har bedt linjeforeningene på Gløshaugen om bedre merking 
av frivillige linjeforeningsopptak, samt diskutert opptak ved flere 
tidligere anledninger. 
 
3. Vært med å avholde seminaret “Fjorten pils og en pizza” som 
satt søkelyset på denne utfordringen. 

Hva var resultatet? 1. MOT og linjeforeningene på hele NTNU starter et samarbeid 
for å forbedre kulturen i fadderukene og gjøre at fadderunger 
som ikke ønsker å nyte alkohol opplever mindre drikkepress. 
 
2. Linjeforeningsopptak er satt på dagsorden hos 
linjeforeningslederne på Gløshaugen, der opptakene har vært 
mest beryktede. 
 



3. Litt svakere oppmøte enn tidligere år men fortsatt et saminar 
med mange ansvarlige for fadderopplegg som ga dem gode 
perspektiver som kan bidra til en bedre fadderuke. 

Hva er planen 
videre? 

1. Følge opp og utvide samarbeidet mellom MOT og 
linjeforeningene, ansvaret plasseres hos læringsmiljøansvarlig. 
 
2. Merking av linjeforeningsopptak som frivillige må følges opp 
mer, på linjeforeningenes premisser. 

 
● Studenttinget skal jobbe for en samlokalisering av campus Dragvoll og campus 

Gløshaugen, og at det skal skje på Studenttingets premisser. 
 

Hva har blitt gjort 
og hvordan? 

1. Leserinnlegg og diskusjoner om temaet, innspill i dekanmøte. 
 
2. Studentene har stått på for å forsvare og argumentere for 
samlokalisering i styremøtene. Da styret skulle vedta KVU-
prosjektet argumenterte vi for at det er KVUen som skal si hva 
som er den beste løsningen, det er ikke opp til styret og ledelsen 
å synse om noe vi ikke har nok forutsetninger for å kunne si noe 
om. 
 
3. Studenttinget deltar i en KVU-gruppe, som skal gi innspill og 
dokumenter som bakgrunn for arbeidet som Rambøll utfører på 
vegne av Kunnskapsdepartementet. Møter ca. annenhver uke. 
 
4. Studenttinget deltar i NTNU sitt Visjonsprosjekt, som skal se 
på NTNUs utvikling 50 år frem i tid. 

Hva var resultatet? 1. Skapt god diskusjon, fått frem hva vi mener. Lagt vekt på at vi 
ikke er for samlokalisering uansett, og at det ikke skal skje uten 
at man er enige i prosessen. 
 
2. Beholder samlokalisering på dagsorden og viser de ansattes 
representanter i styret at studentene ikke har tenkt å gi seg på 
samlokalisering selv om de ansattes representanter er imot det. 
Det er imidlertid viktig å understreke at dersom KVUen sier at 
samlokalisering er en dårlig løsning for NTNU, bør man høre på 
rapporten og ikke velge en løsning som på lang sikt vil være 
dårlig for studentene og NTNU.  
 
3 og 4. Følger opp saker og spiller inn studentenes interesser i 
dette. 

Hva er planen 1. Det settes ned en styringsgruppe fra NTNUs side der 



videre? Studenttinget skal være representert, fortrinnsvis med 
Studenttingsleder. Kommer i gang relativt snart, men har dratt ut 
litt i tid. 
 
2. Fokusere på at KVUen nå har “makta” og at man må avvente 
rapporten før man sier at man vil stemme for eller mot 
samlokalisering, selv om det er samlok. man ønsker seg om det 
er en god løsning. 

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

lesesalsplasser. 
 

Hva har blitt gjort 
og hvordan? 

Har vært et lite presserende tema i vår.   

Hva var 
resultatet? 

Punktet foreslås strykes 

Hva er planen 
videre? 

Vil ha et årvåkent blikk på situasjonen, uten at det vil være en 
prioritert arbeidsoppgave. 

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

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

Hva har blitt gjort 
og hvordan? 

1. Leserinnlegg og nyhetsoppslag. 
 
2. Har møtt med alle dekanene. Har inkludert FTRer og 
studentrådene, slik at vi kan legge trykk inn fra flere sider. Pratet 
med studiedirektør og Studentservice for å finne ut hva man bør 
gjøre for å overtale de fakultetene som ikke er overbevist. Har 
også tatt det opp i fakultetsforum, der seksjonsledere ved 
fakultetene er tilstede. 

Hva var 
resultatet? 

2. Skapt mer bevissthet rundt hva ForVei er, og hvorfor man bør 
være positive til det. Fått engasjert studenter i studentrådene 
(primært ved de fakultetene som ikke allerede tilbyr ForVei), som 
synes dette høres spennende ut.  

Hva er planen 
videre? 

2. Vi er i tett kontakt med ForVei, Studentservice og studiedirektør 
om planen videre. Skjer mer utover høsten, blir trolig også en sak 
i dekanmøte. Skal lobbe inn ForVei i NTNUs budsjettprioriteringer 
for 2014 

 



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

Hva har blitt gjort 
og hvordan? 

1. Jobber for å få tilrettelagt studentdemokratiet (STi-kontoret, VT-
kontoret og studentrådskontorene) bedre.  

Hva var 
resultatet? 

1. Avventes litt inntil videre, skal se an hvordan det går med 
prosessen om samlokalisering av studentdemokratiet. 

Hva er planen 
videre? 

1. Følge opp tilrettelegging og lokalisering av studentdemokratiet 
videre. 

 
●  Studenttinget skal jobbe for å standardisere videoforelesninger ved NTNU. 

 

Hva har blitt gjort 
og hvordan? 

1. Vært i møte med Multimediesenteret (MMS) angående deres 
drift, utvikling og planer. 
 
2. Vært på besøk ved det tekniske universitetet i Delft.  

Hva var 
resultatet? 

1. STi har fått god oversikt over MMS’ muligheter og kan fronte 
deres planer i andre fora. 
 
2. Fått inspirasjon på hvordan den digitaliserte forelesningssalen 
vil se ut i fremtiden. Møtte Delft sitt MMS, og fant ut at vi har like 
forutsetninger ved NTNU til å kunne klare det samme. 

Hva er planen 
videre? 

1. Reklamere for MMS’ planer og minne nøkkelpersoner og 
viktige fora om viktigheten av videoforelesninger, spesielt 
opp mot studiedirektør og rektoratet. 

2. Bruke inspirasjonen vi fikk i Nederland for å se hvordan 
dette kan brukes ved NTNU. 

3. Ha opp sak om helhetlig digitaliseringspolitikk til høsten. 
Konkretisere dette inn mot Rektors stab som en prioritering 
de neste årene. 

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

vurderinger og at studenter får bedre tilbakemeldinger på arbeidet sitt. 
 

Hva har blitt gjort 
og hvordan? 

1. Leserinnlegg, debattinnlegg og møter med SASS (Seksjon 
for studieadministrative støttesystemer), Studiesjef, 
Dekaner og IØT (Institutt for industriell økonomi og 
teknologiledelse). 

2. Arrangerte kampanjen ”De gode historiene om de dårlige 
eksamenene.” 



3. Har tatt tak i mange konkrete saker der studenter er møtt 
med en urimelig holdning fra NTNU. 

Hva var 
resultatet? 

1. Eksamensperioden våren 2013 ble avholdt uten de store 
brølerne. Men den viste også at vi har et godt stykke igjen 
for å oppnå en eksamensperiode som er så feilfri som 
mulig. 

2. Mye respons, også på mindre saker som vi fikk tatt opp 
direkte med instituttene. 

3. Sakene ble løst. 

Hva er planen 
videre? 

1. Fortsatt press på kvalitetssikring av tellende vurderinger 
gjennom å påvirke nyansatte og fortsatt sittende dekaner 
og instituttledere for å øke bevisstheten rundt temaet. 

2. Ha kampanjen også for eksamensperioden 2013, samt at 
dette videreføres til en fast kampanje ved hver 
eksamensperiode. 

3. Ledelsen i Studenttinget skal være lett tilgjengelige for å 
kunne bistå studenter i slike saker, og vi håper at det blir 
flere slike henvendelser.  

 
● Studenttinget skal kjempe for at NTNU skal legge til rette for at alle studenter har 

et godt psykososialt læringsmiljø. 
 

Hva har blitt gjort 
og hvordan? 

1. Sørget for å få på plass avtalen mellom linjeforeningene og 
MOT. 
 
2. Vært med å avholde seminaret “Fjorten pils og en pizza” med 
formål å lage en mer inkluderende fadderuke. 

Hva var 
resultatet? 

1. Det vil bli MOT-faddere i nesten alle linjeforeninger fra og med 
førstkommende fadderuke. Fått mye skryt av studiesjef for 
arbeidet vi har gjort på området. 

Hva er planen 
videre? 

1. Følge opp avtalen med MOT. Ved suksess bør den utvides slik 
at vi en dag kan ha en MOT-fadder i hver eneste faddergruppe. 

  
 
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. 
 



Hva har blitt gjort 
og hvordan? 

Et kontinuerlig arbeid som følge av vår representasjon i RFSF, 
Likestillingskomiteen og andre råd og utvalg. 

Hva var 
resultatet? 

 

Hva er planen 
videre? 

 

 
● Studenttinget skal følge opp arbeidet med tilrettelegging for studenter med 

funksjonsnedsettelser. 
 

Hva har blitt gjort 
og hvordan? 

1. Ansvaret flyttes fra sentral tilrettelegging til lokal. Har spilt inn at 
i en prosess at studentene ikke skal se på seg selv som en 
belastning da ansvarspersonene får overført 
tilretteleggingsansvaret kun som én del av sitt arbeid. 
 
2. Uklare prosedyrer med tanke på hjemmeeksamen. 
 
3. Ulik praksis for mellom campusene for anonym dysleksiattest. 

Hva var 
resultatet? 

1. Det vektlegges i opplæringsprosessen. Bevisstgjøring rundt 
problemstillingen. 
 
2. Må samkjøre praksis for innlevering og tilrettelegging.  
 
3. Nå er praksis lik begge steder. 

Hva er planen 
videre? 

Følge opp dette. 

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

går ut over kvaliteten i studier og forskning. 
 

Hva har blitt gjort 
og hvordan? 

1. Har presset på for et større fokus på bruk av nynorsk i, spesielt, 
eksamenssituasjoner. NTNU blir karakterisert som ”nynorsk-
versting” i Norge.  

Hva var 
resultatet? 

1. Fått stor prioritering av Organisasjonsdirektør som vil starte opp 
et mer systematisk arbeid på temaet. 

Hva er planen 
videre? 

1. Følge dette opp. 

 



● Studenttinget skal gjennomgå og påvirke NTNU sin politikk på dette området 
samt bruken av kjønnspoeng. 

 

Hva har blitt gjort 
og hvordan? 

1. Revidert Studenttingets politikk på bruk av kjønnspoeng og tatt 
med disse innspillene i møte med Likestillingskomiteen. 
2. Vært med på prioriteringen av midler som gis ut av 
Likestillingskomiteen. 

Hva var 
resultatet? 

1. Vanskelig å komme igjennom med forslaget 
2. Pengene som er gitt ut er øremerket kvinner. 

Hva er planen 
videre? 

1. Fortsatt press for at NTNU spiller inn eventuelle endringer for 
Barne- og likestillingsdepartementet. 

 
  
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. 
 

Hva har blitt gjort 
og hvordan? 

1. Mange møter med internasjonal seksjon og lederen for 
“Norwegian On The Web” om norskkurs. 
 
2. Møte med ledere for fadderukene, samt Julien Bourelle 
(internasjonal ph.d-student fra NTNU, mye engasjert i 
tilrettelegging og inkludering av internasjonale studenter) og IS 
(Internasjonal seksjon) angående opplegget for internasjonale 
studenter på immatrikuleringsdagen. 

3. Jobber videre med at ”prøveordning for politisk utviste 
studenter” skal bli innført på NTNU. 

Hva var 
resultatet? 

1. Sak om norskkurs, og utsatt (til høsten) sak om SAIH-tierne og 
om ”prøveordning for politisk utviste studenter”. 
 
2. Studenttinget fortsetter å holde møtet der internasjonale 
studenter får møte linjeforeningene og får muligheten til å bli med 
på en faddergruppe. Opplegget i år er bedre planlagt enn noen 
gang tidligere. For første gang vil det ikke kun holdes på 
Gløshaugen, men også på Dragvoll. Timingen på dette er god da 
mange av Dragvolls linjeforeninger er i en periode med god vekst. 



Hva er planen 
videre? 

1. Fortsette med utvekslings-saken og finne ut hvordan man skal 
få flere int.studenter til å bli integrert. Skal samarbeide med 
Merete. 
 
2. Fortsette å koble internasjonale studenter og linjeforeninger på 
immdagen, utvikle opplegget videre. 

 
● Studenttinget skal jobbe for at NTNU legger til rette for internasjonale studenter, 

slik at kvaliteten på utdanningen og studietiden blir sikret. 
 

Hva har blitt gjort 
og hvordan? 

1. Har hørt med de internasjonale studenter om hva slags 
problemer de har. Alle påpeker at det er problemer med 
manglende informasjon, inkludering av de i forskjellige 
studentorganisasjonene og språkkurs. Har skrevet sak om 
norskkurs hvor innstillingen ble å øke antall plasser på norskkurs 
etter behov 
 
2. Holdt tale for de internasjonale studentene på deres 
mottaksmøte på Studentersamfundet. 

Hva var 
resultatet? 

1. Saken ble vedtatt i STi, og tatt videre av Simon med 
studiedirektør, dekan på HF og instituttleder på ISK (Institutt for 
språk og kommunikasjonsstudier). 

Hva er planen 
videre? 

1. Fortsette med å finne ut hva som skal til for å inkludere flere 
int.studenter i linjeforeninger og stud.organisasjoner 

 
● Studenttinget skal følge opp internasjonal seksjon sitt arbeid med å skape en 

jevn fordeling av inn- og utvekslede studenter. 
 

Hva har blitt gjort 
og hvordan? 

Møter med leder for IS 

Hva var 
resultatet? 

Har hørt om hva slags oppgaver IS jobber med.  

Hva er planen 
videre? 

Arrangere flere møter og minne på at vi i STi vil samarbeide med 
IS 

 
● 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 som skal på utveksling. 

 



Hva har blitt gjort 
og hvordan? 

Ble sent mange e-poster med lederen av NoW, og jeg har hatt 
flere møter med ham, og HF-avdelingen som har ansvaret for 
norskkurs  

Hva var 
resultatet? 

Jeg fikk beskjed at de søkte om midler for å videreutvikle NoW 

Hva er planen 
videre? 

Ha jevnlig kontakt med NoW og se om det blir noe progresjon 

 
● Studenttinget skal jobbe for en enklere søknadsprosess for utveksling til andre 

universiteter. 
 

Hva har blitt gjort 
og hvordan? 

Foreløpig bare lest gamle dokumenter(alle saker i Sti som er 
relevante for oss) og snakket med Åsa som har jobbet tidligere 
med det. Har begynt å samarbeide med Merete med saken. 

Hva var 
resultatet? 

Foreløpig bare akkumulerer informasjon 

Hva er planen 
videre? 

Ta kontakt med instituttledere og spørre hvordan progresjonen er. 
Skrive en sak i høsten. 

 
  
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. 
 

Hva har blitt gjort 
og hvordan? 

Studenttinget har vært representert i Det sentrale forskningsutvalg 
samt Dekanmøtet. Her prøver vi hele tiden å sørge for at 
forskningspolitikken kommer studentene til gode. Studenttinget 
kommer med sak om Studentaktiv forskning til høsten. 

Hva var 
resultatet? 

 

Hva er planen 
videre? 

 

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

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

 



Hva har blitt gjort 
og hvordan? 

Vært en pådriver for publiseringsfondet som skal opprettes for 
åpen publisering finansiert av NTNU. 

Hva var 
resultatet? 

Det opprettes et publiseringsfond. 

Hva er planen 
videre? 

Få politikk på Open Access i Studenttinget. 

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

studieretninger enn de eksisterende tilbud. 
 

Hva har blitt gjort 
og hvordan? 

Vil være en del av innspillene vi gir på studentaktiv forskning inn 
mot sentralledelsen og rundt på fakultetene. 

Hva var 
resultatet? 

 

Hva er planen 
videre? 

Vil være en del av innspillene vi gir på studentaktiv forskning inn 
mot sentralledelsen og rundt på fakultetene. 

 
● Studenttinget skal påse at forskningen ved NTNU skal spisses. 

 

Hva har blitt gjort 
og hvordan? 

Studenttinget tilsluttet de foreslåtte fire tematiske 
satsningsområdene ved NTNU og den planlagte oppfølgingen. 

Hva var 
resultatet? 

De tematiske satsningsområdene vil bidra til en spissing av 
forskningen som prioriteres ved NTNU de neste 10 årene. Disse 
fagmiljøene er typisk de NTNU allerede er gode på, men også 
potensielle fremragende forskningsmiljøer. 

Hva er planen 
videre? 

Følge opp TSOene 

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

klimavennlig teknologi og forskning på utnyttelse av fornybar energi. 
 

Hva har blitt gjort 
og hvordan? 

De tematiske satsningsområdene, spesielt områdene Energi, 
havrom og bærekraftig samfunnsutvikling retter særlig fokus på 
dette. 

Hva var 
resultatet? 

TSOene ble vedtatt i styresaken og er den underliggende kimen i 
prosjektene. 



Hva er planen 
videre? 

Punktet vurderes strykes ettersom dette ikke trenger å være en 
del av arbeidsprogrammet for at vi kan kunne spille inn forslag. 

 
● Studenttinget skal følge opp arbeidet på NTNUs tematiske satsningsområder og 

sørge for at disse gjelder for fagområder på alle fakulteter. 
 

Hva har blitt gjort 
og hvordan? 

Det ble sikret gjennom rapportene. 

Hva var 
resultatet? 

Alle fakulteter har fagområder innen alle de tematiske 
satsningsområdene 

Hva er planen 
videre? 

Følge opp TSOene i dekanmøtene og i styremøtet i juni og sjekke 
at de er godt utformet før de settes ut i live. 

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

studentene blir inkludert i forskningsmiljøene tidlig i studieløpet. 
 

Hva har blitt gjort 
og hvordan? 

Har begynt å jobbe med notat om studentaktiv forskning. 

Hva var 
resultatet? 

Spilte inn forslag for Prorektor for Forskning Kari Melby.  

Hva er planen 
videre? 

Studenttingets tanker om hva studentaktiv forskning er skal 
lobbes inn i møtet med prorektor. Blir sak i SFU til høsten. 

 
 
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. 
 

Hva har blitt gjort 
og hvordan? 

1. I forbindelse med overgang fra valgte til ansatte instituttledere 
og styringsgruppene på instituttene, har Studenttinget jobbet for å 
sikre studentrepresentasjon i de utvidede ledergruppene. 
 
2. Bistått studenter som har fått problemer med gjennomføringen 
pga. lite fleksibilitet fra forelesere. 
 
3. Deltatt på møter med Trondheim Studentråd hvor helhetlig 
studentpolitikk og studentfrivillighet ofte står på dagsorden. Mange 



områder man kan samarbeide godt med kommunen på. 

Hva var 
resultatet? 

1. Studenter er representert i utvidede ledergrupper. 
 
2. Tilrettelegging for de aktuelle studentene. 

Hva er planen 
videre? 

 

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

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

 

Hva har blitt gjort 
og hvordan? 

1. Rapporten fra sakkyndig komité ble tatt opp i Studenttinget hvor 
det også ble laget en omfattende sak om kvalitetssikringssystemet 
som helhet. 
 
2. Styrerepresentantene har hvert semester et lynkurs i 
referansegrupper for studentene. Har vært labert oppmøte de 
siste årene men fikk i år godt oppmøte på både Gløshaugen og 
Dragvoll.  
 

Hva var 
resultatet? 

1. Vedtaket er tatt inn i planene til Rektors stab 
 
2.  

Hva er planen 
videre? 

1. Ha jevnlige møter med Skimmeli, samt flagge dette sterkt i 
Dekanmøtet og Utdanningsutvalget. 
 
2. Man bør jobbe med å videreutvikle kurset og se på andre 
vinklinger, det er mye potensiale for både bedre kurs og oppmøte. 

 
● 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. 

 

Hva har blitt gjort 
og hvordan? 

1. Svar på Berit Kjeldstads blogginnlegg om frafall på dusken.no, 
UD og UA. 



 
2. Har startet opp en forum for linjeforeningsledere på Dragvoll i 
samarbeid med Studentrådet HF/SVT. Har fulgt opp forumet 
kontinuerlig og sørget for at linjeforeningene får en god dialog. 
 
3. Har deltatt på møter i linjeforeningslederforumet på 
Gløshaugen. 
 
4. Vært med på å skrive fremtidserklæringen som er en strategi 
for å gjøre Trondheim til Nordens beste studieby. 

Hva var 
resultatet? 

1. Disse ble publisert i de ulike mediene. 
 
2. Linjeforeningene på Dragvoll har fått en god dialog, hvilket 
hjelper dem å holde fokus på å gjøre et godt arbeid for 
studentene. Forumet gir dem muligheten til å lære av hverandre. 
 
3. Linjeforeningene har vist mer interesse for studentdemokratiet 
og vil forhåpentligvis begynne å kommunisere problemer og 
utfordringer til studentdemokratiet i større grad enn før. 

Hva er planen 
videre? 

1. Vi håper på en oppfølging av dette i Rektors stab, og vil være et 
kontinuerlig arbeid opp mot utdanningspolitiske strategier. 
 
1+2. Sørge for at oppfølging av linjeforeninger blir et ansvar i STi, 
gjerne plassert hos en av styrerepresentantene. Spørre forumene 
på hver campus om det er OK at en styrerep får lov å være 
bakbenker på møtene deres. 

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

Hva har blitt gjort 
og hvordan? 

1. Jobbet strategisk for å få inn studenter fra NTNU i så mange 
komiteer og utvalg i NSO som mulig. 
 
2. Hadde gode møter i forkant av landsmøtet 

Hva var 
resultatet? 

1. Svært stor representasjon av NTNU-studenter i både faglige og 
politiske komiteer. 
 
2. En noe forvirret delegasjon på landsmøtet. Fikk ikke gjennom 
de viktigste sakene for NTNU. 



Hva er planen 
videre? 

1. Et flott avsparksarrangement med Trondheims-dominans! 
 
2. Jobbe for å spisse formøtene i forbindelse med Landsmøtet 
2014. Noe mer systematisk forventningsavklaring mellom 
delegasjonsmedlemmene og arbeid opp mot andre medlemslag. 

 
● Studenttinget skal samarbeide med studentdemokratier på andre 

utdanningsinstitusjoner som et ledd i å utvikle Studenttinget. 
 

Hva har blitt gjort 
og hvordan? 

1. Studenttinget har vært med på konferansene i regi av NSO, 
spesielt vinterkonferansen, om hvordan drive godt lederskap 
lokalt. I tillegg har vi også deltatt på samarbeid med N5T og 
NORDTEK hvor det var en del erfaringsutveksling om 
organisasjonen til de ulike studentunionene i Norden. Ledelsen 
har også vært Delft for å se på hvordan valg kan utføres på en 
annen måte. 
 
2. Styrerepresentantene har vært i Kollegieforum (KOF) med 
studentstyrerepresentantene på de andre universitetene. 
 
3. Har drøftet gjenopprettelsen av Universitetssymposiet med 
leder av Studentparlamentet ved UiO 

Hva var 
resultatet? 

1. I Skandinavia er det store forskjeller på hvordan 
studentunionene organiserer seg. Det var ikke mye å hente rent 
organisatorisk. Men samarbeidet mellom organisasjonene ble 
styrket gjennom at det skal skrives et prinsippdokument som 
befester hva samarbeidet skal handle om. 
 
2. KOF bidrar til godt samarbeid mellom 
studentstyrerepresentanter over hele landet og god innsikt i 
hvordan andre studentdemokrati fungerer og hva som foregår 
andre steder i UH-sektoren. 

Hva er planen 
videre? 

1.  Sette ut i live de nødvendige tiltakene i forbindelse med Delft-
samarbeidet. Delta på høstens N5T-møte 
 

1. Fortsette med Kollegieforum for styrerepresentantene. og 
fokusere på viktigheten av samarbeid mellom 
styrerepresentantene og studenttinget. 

3. Gå i tettere dialog mtp. universitetssymposium. Viktig å få 
opp et samarbeid. Kan være utfordrende med mange 
universiteter og ulike interessekonflikter. 

 



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

 

Hva har blitt gjort 
og hvordan? 

Var i oppstartsfasen rundt en kampanje om studentaktiv 
forskning. 

Hva var 
resultatet? 

Dessverre falt prosjektet litt igjennom av uvisse grunner! 

Hva er planen 
videre? 

Snakke med nyvalgte i Bergen og Oslo for en mulig 
høstkampanje – kanskje i forbindelse med gjenopprettelsen av 
universitetssymposiet 

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

spesielt opp mot høstens stortingsvalg, og sette studentpolitikk på dagsordenen 
lokalt. 

 

Hva har blitt gjort 
og hvordan? 

Skrevet sak om strategi for stortingsvalg. 

Hva var 
resultatet? 

Studenttinget skal arrangere debatt, politikeravtale og legge til 
rette for standvirksomhet i et ledd for å oppnå høyere 
stemmeoppslutning blant studenter. 
 
Det er foreløpig ikke prioritert å arrangere møter med lokale 
stortingspolitikere, da vi ikke har funnet rom og tid for å prioritere 
det. 

Hva er planen 
videre? 

Gå sammen med HiST, VT, DMMH for å skrive avtale som vi kan 
pushe på politikerne. Samt arrangere debatt og legge tilrette for 
standvirksomhet. 
 

 
 

• Studenttinget skal se på poengsystemet brukt ved NTNU som et ledd i SAK-
prosessen. 

  
  
  
  
 



 
  
Møtedato: xx.xx.2013 Saksbehandler: Sondre Jahr Nygaard 

_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 33/13 Resolusjon – manglende fokus på skikkethet ved NTNU 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Vedlegg 
tekst  
 
 
Forkortelser 
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 
STi – Studenttinget 
FTR - Fakultetstillitsrepresentant 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 1 
Saksbehandler er bekymret for en manglende oppfølging, konstruktivt og systematisk 2 
arbeid i skikkethetsnemnda ved NTNU. 3 
 4 
Saksbehandlers vurdering 5 
En skikkethetssak kan oppstå dersom medstudenter, undervisere, pårørende eller 6 
andre oppdager uønskede forhold som gjør det rimelig å trekke i tvil om studenten er 7 
i stand til å utføre sitt fremtidige yrke på en etisk forsvarlig måte. 8 
 9 
En skikkethetsnemnd skal i følge Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere 10 
utdanning, hjemlet i Universitets- og høgskoleloven § 4-10, eksistere på høyere 11 
utdanningsinstitusjoner der det tilbys utdanninger, eller utdanninger som leder til 12 
yrket som ”5. praktisk-pedagogisk utdanning (…) 14. lege (…) 17.psykolog. Til tross 13 
for at det tilbys utdanning i/for disse fagområdene er ikke skikkethetsnemnda et aktivt 14 
forum ved institusjonen. Saker som faller under mandatet for nemnda er blitt lagt 15 
under Den sentrale klagenemnd, hvor man ikke har den særskilte kompetansen eller 16 
opplæringen som det kreves å vurdere i skikkethetssaker. 17 
 18 
Ved DMF organiseres og oppfølges skikkethetssaker på denne måten:  19 
 20 
Nivå 1: Lærere og medstudenter som har kontakt med studentene i forbindelse med 21 
undervisning og i møte med pasienter, pårørende og andre. 22 
Nivå 2: Skikkethetskontakt ved medisinstudiet som består av to eller tre dedikerte 23 
lærere. 24 



Nivå 3: Fakultetsansvarlig for skikkethet som er prodekan for medisinstudiet. 25 
Nivå 4: Skikkethetsansvarlig og skikkethetsnemnda ved NTNU. 26 
(Skikkethetsvurdering av medisinstudentene ved Det medisinske fakultet ved NTNU, 27 
notat, 10.12.2012) 28 
 29 
Det finnes to måter å vurdere skikkethetssaker på. Den ene er løpende 30 
skikkethetsvurdering og særskilt skikkethetsvurdering. Etter samtale med studenter 31 
innen de aktuelle fagområdene ved NTNU er den løpende skikkethetsvurderingen i 32 
for stor grad konsentrert rundt praksis. Saksbehandler mener at dersom 33 
skikkethetsvurderingen skal styrkes ytterligere må det også være en bevissthet rundt 34 
at løpende skikkethetsvurderinger også er et fokus utenom praksis. 35 
 36 
Etter søk på google og ntnu.no etter skikkethetsnemnda dukker ikke nemnda opp i 37 
referat fra Styret og Studenttingets hjemmeside. Dette står i kontrast til Universitetet i 38 
Oslo som har dedikert en internettside for informasjon om hva skikkethetsnemnda er, 39 
nemndas medlemmer, samt informasjon om hva skikkethet er 40 
(http://www.uio.no/om/organisasjon/utvalg/skikkethetsnemnda/ og 41 
http://www.uio.no/studier/om/regelverk/skikkethetsvurdering/index.html ). Det er også 42 
i følge studentene svært varierende hvorvidt skikkethet er informert om fra NTNU sin 43 
side. 44 
 45 
Saksbehandler har snakket med FTR ved DMF for å høre hvordan fakultetet arbeider 46 
med skikkethetsproblematikk. Det er en bevissthet ved fakultetet om 47 
skikkethetsspørsmål, men det virker ikke som denne bevisstheten er transformert til 48 
noe utvalg eller lignende som kan behandle slike saker, og skikkethetsakene blir tatt 49 
”når de kommer”.  50 
 51 
Saksbehandler mener det er svært viktig at NTNU gjenoppretter skikkethetsnemnda 52 
med umiddelbar virkning samt skjerper informasjonsspredningen av dens eksistens 53 
til studenter ved aktuelle studieprogram. Å ha ta ansvaret om skikkethet på alvor 54 
burde være en selvfølge for en så viktig samfunnsaktør som NTNU er. 55 
 56 
Arbeidsutvalgets innstilling 57 
 58 
STi innstiller på følgende meningsinnhold: 59 
 60 
”Studenttinget NTNU mener det er bekymringsfullt at skikkethetsarbeidet ved NTNU ikke 61 
er systematisk nok. Vi krever at den sentrale skikkethetsnemnda blir et oppegående 62 
organ og at det finnes lett tilgjengelig informasjon gjennom en internettside om nemndens 63 
leder og medlemmer samt informasjon om hva skikkethet er, prosedyrer for melding av 64 
skikkethetsaker og tilgang til Forskrift for skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Det er 65 
viktig at skikkethetsvurderingen foregår løpende – også utenfor praksis.” 66 
 67 
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Møtedato: 29.08.13 Saksbehandler: Torun Marie Sigurdsen 

_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 34/13  Supplering til Kontrollkomiteen 
_______________________________________________________________________ 
 
Vedlegg 
Instruks for Studenttingets kontrollkomité 
 
Forkortelser 
STi – Studenttinget 
AU – Arbeidsutvalget  
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
Kontrollkomitèen til Studenttinget har i år hatt to medlemmer. Ifølge STi’s reglement skal 1 
komitèen ha tre medlemmer. Funksjonsperioden for den ene av komitèens to 2 
medlemmer; Andreas Bakke Frøystadvåg, er nå gått ut og det er derfor behov for å 3 
supplere inn to nye medlemmer.  4 
 5 
Vedtaket om at STi skal ha en Kontrollkomitè ble truffet på konstituerende Allmøtet den 6 
25.10.96 og framgår av STi’s reglement. Kontrollkomiteens funksjon reguleres i egen 7 
instruks, jfr STi’s (revidert 31.08.06): 8 
 9 
§ 7 Kontrollkomiteen 10 

§ 7.1 Myndighetsområde 11 
Kontrollkomiteen er STis kontrollorgan, og skal rapportere til STi. 12 
 13 
§ 7.2 Oppgaver 14 
• Påtale vedtak gjort i arbeidsutvalg og STi dersom de strider mot vedtekter, 15 

retningslinjer og arbeidsprogrammet til STi.  16 
• Kontrollere at rammene og vedtektene fastsatt av STi blir fulgt. 17 
• Uttale seg om fortolkning av reglementer, forretningsorden, instrukser og 18 

lignende etter forespørsel fra STi, AU, leder eller møteleder. 19 
• Følge aktivt opp arbeidet i arbeidsutvalget og STi slik at de også kan ha en 20 

støttefunksjon for organet og arbeidsutvalget.  21 
 22 
Kontrollkomiteens medlemmer kan ikke være representanter i STi eller Styret. 23 
Medlemmene av kontrollkomiteen har en valgperiode på 1 år.  24 

 25 
 26 
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 2 
Saksbehandlers vurdering 27 
Andreas Bakke Frøystadvåg trakk seg den 1. juli 2013. Kontrollkomiteen har da bare ett 28 
gjenstående medlem: Knut Nicholas Figenschou. Figenschou er oppnevnt for året 2013.  29 
Det er derfor nødvendig å supplere inn to nye medlemmer i komitèen for 2013. 30 
 31 
Saksbehandler ser det som viktig at medlemmene av kontrollkomiteen kan prioritere å 32 
være tilstede på Studenttingets møter i løpet av året, og ellers er tilgjengelig for 33 
Arbeidsutvalget og Studenttinget ved reglementsspørsmål.  34 
 35 
Arbeidsutvalgets innstilling 36 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 37 

  

 



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: 29.08.2013 Saksbehandler: Torun Marie Sigurdsen 
_______________________________________________________________________ 
 
STi-sak 35/13 Oppnevning til Rådet for studenter med funksjonsnedsettelser 
_______________________________________________________________________ 
 
Forkortelser 
RFSF – rådet for studenter med funksjonsnedsettelser  
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
RFSF er et underutvalg av læringsmiljøutvalget ved NTNU. Rådet er sammensatt av 1 
studenter og ansatte både fra fagmiljøene og administrasjonen. Ansatte ved NTNUs 2 
Studieavdeling, som arbeider med rådgivning og tilrettelegging til daglig, er også med 3 
i rådet. RFSFs Råd møtes 2-3 ganger per semester. 4 
 5 
RFSF skal vurdere retningslinjer og evaluere tiltak som iverksettes for å imøtekomme 6 
funksjonshemmede studenters behov. RFSF innstiller på handlingsplan for studenter 7 
med funksjonsnedsettelser, og følger opp denne. Rådet skal også være kontaktledd 8 
mellom NTNU og eksterne organisasjoner og institusjoner i spørsmål som gjelder 9 
funksjonshemmede studenter ved NTNU.  10 
 11 
Det skal totalt sitte fire faste studentrepresentanter i rådet. For å sikre  12 
bedre kontakt og tettere oppfølging mellom studentdemokratiet og RFSF er en av de 13 
fire plassene, med vara, forbeholdt AU 2013. Plassen som fast representant har 14 
naturlig blitt lagt til Likestilling og inkluderingsansvarlig som i år er Mats Karsten 15 
Andreassen. Mats er oppnevnt ut 2013. 16 
 17 
I tillegg til Mats er også Vegard Elde Vefring oppnevnt som fast representant ut 2013. 18 
 19 
Denne gangen skal det velges to nye, faste representanter som skal erstatte Isabel 20 
Sjåvik og Anne Finstad, som var oppnevnt ut 30.juni 2013. I tillegg skal to vara 21 
oppnevnes for samme periode. 22 
 23 
 24 
Saksbehandlers vurdering 25 
Det velges 2 faste representanter med vara, med funksjonstid fra dd. og ut juni 2014. 26 
 27 
 28 
Arbeidsutvalgets innstilling 29 
Arbeidsutvalget innstiller ikke i personvalg. 30 
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Møtedato: 29.08.2013 Saksbehandler: Simon Utseth Sandvåg og Sondre Jahr 
Nygaard 

_______________________________________________________________________ 
 
O-sak 04/13 Orientering og tilbakemeldinger om saker høsten 2013 
_______________________________________________________________________ 
 
Vedlegg 
 
Forkortelser 
FUS – Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningene 
FUL – Forvaltningsutvalget for de 5-årige lektorutdanningene 
LMU – Læringsmiljøutvalget 
SAIH – Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn 
 
Sakene vi skal ta opp i høst har vi tenkt å fordele omtrent slik det ser ut under, inkludert 1 
tiltenkt opplegg på seminaret. Her skal det være litt rom for nye saker, og det er bra med 2 
muligheter for å endre på når forskjellige saker tas opp. Dette er foreløpig ikke en fastsatt 3 
plan, så det kan bety at vi kommer til å ta opp andre saker enn akkurat de som står 4 
under, eller at vi ender opp med å ikke ta opp de sakene vi har satt opp, alt etter hvordan 5 
høsten utvikler seg og hva dere ønsker. 6 
 7 
Kom gjerne med innspill til hva dere ønsker vi skal ta opp utover høsten, gjerne i tråd 8 
med hva vi har vedtatt i diskusjonen om Arbeidsprogram. 9 
 10 
- Er det saker som mangler, og som dere ønsker å ta opp? 11 
- Ønsker dere at vi skal legge opp møtene slik at vi helst er ferdige litt tidligere enn hva 12 

som var tilfellet i vår? 13 
- Har dere noen spesielle ønsker for seminaret? 14 
 15 
Seminar, 13.-15. September (ikke et ferdig program foreløpig) 16 

- Studenttingsvalg 17 
- Hva lærte vi da vi var og besøkte TU Delft i Nederland i juni 18 
- Hvordan skal vi samarbeide best mulig i studentdemokratiet 19 
- Aktuelle politiske saker 20 
- NSO – tale- og debatteknikk 21 

 22 
Studenttingsmøte 08/13 Torsdag 19. september 23 
 24 
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Møteleder  

Sak Ansvarlig 

Koking og obligatoriske øvinger  Simon 

Idrettssaken – innspill til de forskjellige 
modellene 

Uklart foreløpig 

 25 
Studenttingsmøte 09/13 Torsdag 10. oktober 26 
 27 

Møteleder  

Sak Ansvarlig 

Digitalisering Sondre 

Revidering vedtekter? KK 
 28 
Studenttingsmøte 10/13 Torsdag 31. oktober 29 
 30 

Møteleder  

Sak Ansvarlig 

Rekrutteringsstrategi Madeleine 

Poengsystemet ? Sondre 

Fadderutvalget Madeleine 

Oppnevning FUS - 1 stk Madeleine 

Den sentrale klagenemnd - 1 fast + 1 vara Madeleine 

FUL - 2 stk Madeleine 

LMU - 1 fast + 1 vara Madeleine 

Skikkethetsnemnda - 2 faste + vara Madeleine 

SAIH-tierne Ekaterina 
 31 
Studenttingsmøte 11/13 Torsdag 21. november 32 
 33 

Møteleder  

Sak Ansvarlig 
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Valg til fadderutvalget Madeleine 

Oppnevning FUS - 1 stk Madeleine 

Den sentrale klagenemnd - 1 fast + 1 vara Madeleine 

FUL - 2 stk Madeleine 

LMU - 1 fast + 1 vara Madeleine 

Skikkethetsnemnda - 2 faste + vara Madeleine 

Open Access Sondre 
 34 
 35 
 36 

  

 



 
 
  
Møtedato: 19.08.2013 Saksbehandler: Simon Utseth Sandvåg og Haakon Utby 

_______________________________________________________________________ 
 
O-sak 05/13 Diskusjonssak: Tilbakemelding på saker om campus og 

koking/obligatoriske øvinger 
_______________________________________________________________________ 
 
Vedlegg 
 
 
Forkortelser 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn for saken 
Her ønsker saksbehandler innspill på to saker. Den første er campus, og prosesser som 1 
pågår der, den andre er om koking og obligatoriske øvinger. Dette står som en O-sak, så 2 
det er ingen innstilling, men det er tenkt å bruke litt tid på å diskutere framgang og 3 
prosess, spesielt på sak nr. 2. 4 
 5 
 6 
 7 
1. Campus 8 
 9 
En sak det jobbes mye med for tiden, og som er en viktig sak for Studenttinget, er 10 
prosessen rundt konseptvalgutredningen (KVU) som skal gjennomføres av Rambøll, på 11 
bestilling fra Kunnskapsdepartementet (KD). NTNU har satt ned en prosjektgruppe som 12 
skal bidra med det materiell som kreves, og her sitter saksbehandler som medlem av 13 
denne gruppen. Gruppa møtes én gang hver uke, og det er store mengder materiell som 14 
skal dokumenteres, mye av dette hvor vår innsats er viktig. I tillegg sitter saksbehandler 15 
sammen med ny styrerepresentant Haakon Utby i Visjonsprosjektet til NTNU, der man 16 
skal komme fram til tanker om NTNU 50 år frem i tid. 17 
 18 
Noe det kan være relevant å nevne for dere, og som vår nye Rektor Gunnar Bovim har 19 
lagt stor vekt på, er det faktum at vi ikke prater om en én-campusløsning eller en to-20 
campusløsning. NTNU består av flere forskjellige campus! Det man nå skal finne er 21 
hvordan man skal løse plassmangel og dårlig infrastruktur på Dragvoll, som er det 22 
utløsende behovet for denne prosessen. 23 
 24 
Tirsdag forrige uke, den 20. august, arrangerte vi en Velkommen tilbake-kveld med 25 
Studenttinget, der en god del av dere deltok. Fra den kvelden kom det mange innspill, 26 
som ble tatt med videre av NTNU og Rambøll, og disse innspillene vil være viktige i den 27 
videre prosessen. For at dere som ikke var tilstede på workshopen også skal få 28 
muligheten til å komme med innspill, sender jeg ut spørsmålene som ble stilt til 29 

22.08.2013  
 



 2 
dere, med ønske om tilbakemeldinger på mail, enten til saksbehandler eller til 30 
Haakon, om dere har noen.  31 
 32 
Dette er en svært omfattende sak, og som det har blitt påpekt – om man føler det er 33 
hektisk nå, vent til om noen måneder til man må bli ferdig med rapporten til KD. Dette 34 
arbeidet skal leveres fra Rambøll til KD innen nyttår, og det er en svært kort frist. Derfor 35 
er det viktig at vi kommer med gode tilbakemeldinger og med et godt studentperspektiv, 36 
slik at vi får en KVU som i stor grad baseres på studentenes prinsipper. 37 
 38 
 39 
 40 
Spørsmålene som ble stilt i workshopen var: 41 
 42 
Om studentmobilitet og tverrfaglighet slik ting er i dag 43 
 44 

• Hvor stor hindring er dagens avstander mellom campus for å ta emner på 45 
tvers av campus? 46 

• Vil studenter ved deres fakultet ta flere emner på tvers av campus dersom 47 
avstanden blir mindre? 48 

• Ser studentene verdien av å ta emner på tvers av campus? 49 
• Er det rom i studieplaner/timeplaner for å ta emner på tvers av campus? 50 
• Er emneansvarlige/foreleser fleksible mtp. tid, hvis man har 15 minutter 51 

mellom to forelesninger på to forskjellige campus, og derfor kommer litt for 52 
sent? 53 

• I samlokaliseringsdebatten – hvor viktig er muligheten for å ta emner på tvers 54 
av campus? 55 

 56 
Om hvordan vi ønsker campus skal være i fremtiden 57 
 58 

• Hva ønsker vi av en fremtidig campus? 59 
• Hva må være på campus for at vi skal ønske å være der hele dagen? 60 
• Hvor viktig er studentorganisasjoner/linjeforeninger for livet på campus? 61 

 62 
 63 
 64 
Og svarene var – grovt oppsummert – omtrent slik: 65 
 66 
Om studentmobilitet og tverrfaglighet slik ting er i dag 67 
 68 

• Avstand er i dag en betydelig hindring for å ta emner på tvers av campus. 69 
• Studenter vil ta flere emner på tvers av campus dersom avstandene blir mindre. 70 
• De fleste studentene ser verdien, mens andre sitter med holdninger som gjør at 71 

man helst holder seg på sitt eget campus. 72 
• Stor variasjon mellom forskjellige studier. Barriere for noen, ikke for andre. 73 

Åpenbart at det for enkelte fagområder trengs nye opplegg for studier før 74 
tverrfagligheten vil ”blomstre”, selv om campusene våre vil komme nærmere 75 
hverandre. 76 

 77 
Om hvordan vi ønsker campus skal være i fremtiden 78 
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 79 

• Fleksible bygg med mulighet for å gjøre flere ting 80 
• Kontorer til linjeforeninger og studentforeninger 81 
• Studenthus med samlede tjenester 82 
• Treningssenter, butikk, kino, helsetjenester, og annet man trenger på campus 83 
• Gode sykkelmuligheter 84 
• Heldagscampus, åpent hele tiden 85 
• Gode muligheter for å lage mat på lesesal 86 
• Tilpasset moderne undervisningsformer, og fleksibelt nok for å tilpasses utviklingen 87 

 88 
 89 
 90 
2. Koking og obligatoriske øvinger 91 
 92 
Grunnen til at denne saken dukket opp er at det har blitt snakket en del om det på 93 
kontoret, og at vi har en forespørsel fra en professor og en vitenskapelig 94 
assistent/stipendiat på et emne på Gløshaugen som ønsket oss med i prosessen. 95 
”Koking” er et velkjent fenomen blant de fleste studentene på Gløshaugen, men i langt 96 
mindre grad blant studenter på andre campus. Under er noen avsnitt fra det foreløpige 97 
sakspapiret saksbehandler har jobbet med, som prøver å beskrive kokingen: 98 
 99 

Mange emner som i dag tilbys på Gløshaugen, og da spesielt store emner på 100 
lavere årstrinn, har et omfattende øvingsopplegg der det legges opp til at det 101 
leveres en øving per uke gjennom semesteret, frem til eksamensperioden, som i 102 
de fleste tilfeller tilsvarer 12-13 øvinger. Øvingene er vanligvis knyttet til spesielle 103 
kapitler og deler av pensum, og er til for at studentene skal få en kontinuerlig øving 104 
gjennom semesteret. Mengden arbeid per øving varierer, men jevnt over er 105 
inntrykket fra studentene som har et slikt øvingsopplegg at det krever relativt mye 106 
arbeid, og at arbeidsmengden fort kan bli stor. Litt unyansert kan man si at en 107 
øving minner relativt mye om en eksamen, bare innenfor en mindre del av emnet. 108 
 109 
Jevnt over kan man si at det er få forandringer i øvingene fra år til år. 110 
Emneansvarlig utformer et løsningsforslag som studentene får tildelt etter 111 
øvingene er levert, til bruk frem mot eksamen. ”Problemet” oppstår når disse 112 
løsningsforslagene lagres, og så distribueres til neste års studenter før øvingene 113 
skal leveres, slik at studentene i mange tilfeller sitter med løsningsforslagene når 114 
man begynner å jobbe med øvingen. Disse løsningsforslagene legges ofte ut på 115 
man kaller ”koke”-sider, som er sider enten eksternt på internett eller internt på 116 
ItsLearning. 117 
 118 
Det er betydelige forskjeller på i hvor stor grad ”koking” forekommer, og det skiller 119 
mye mellom det man kan kalle ”fosskoking”, som er ren avskrift av et 120 
løsningsforslag, og litt mer konstruktiv bruk av koking, der et løsningsforslag kan 121 
brukes som tips og veiledning til videre løsning av en oppgave. 122 

 123 
 124 
Den andre delen av saken går på obligatoriske øvinger, og da er det et spørsmål om det 125 
skal innføres på de studier som ikke allerede har det i stor grad i dag. 126 
 127 

  

 



 4 
Her ønsker jeg innspill på hvordan vi skal håndtere denne saken videre, og dette tenker 128 
jeg vi bruker litt tid på i Studenttingsmøtet, så jeg ber dere ta stilling til følgende: 129 
 130 

• Er dette en sak dere ønsker å ta opp i Studenttinget, og sette ytterligere fokus på? 131 
• Vi har allerede en del politikk på området, fra STi-sak 50/08 Tid til læring, dette 132 

ligger limt inn under. Er denne politikken tilstrekkelig på området, og er det i så fall 133 
overflødig å ta opp saken i Studenttinget på nytt? Alternativet vil da være å heller 134 
prøve å sette fokus på det i relevante fora uten å ta opp selve saken til diskusjon i 135 
Studenttinget. 136 

 137 
 138 
Vedtak fra STi-sak 50/08 Tid til læring 139 
 140 

1. Studenttinget mener det er uakseptabelt at NTNU har undervisningsopplegg 141 
som medfører at studenter føler seg presset til å gjøre uselvstendig arbeid 142 
(koking), da dette ofte kan regnes som fusk, og heller ikke i stor grad gir det 143 
ønskede læringsutbytte 144 

 145 
2. Studenttinget ber NTNU gjennomføre en justering av antatt arbeidsmengde i 146 

samtlige emner slik at denne i større grad gjenspeiler faktisk arbeidsmengde. 147 
Studenttinget mener at en total studiebelastning bør normeres til 40 timer per 148 
uke.  149 

 150 
3. Studenttinget forventer at NTNU tilbyr emner som oppfordrer til selvstendig 151 

refleksjon, har prosjektbaserte oppgaver og at flere emner tar utgangspunkt i 152 
problembasert læring. 153 

 154 
4. Studenttinget ber NTNU jobbe for at flere emner tilbyr flere fleksible 155 

vurderingsformer. 156 
 157 

5. Studenttinget ønsker at det skal settes begrensninger på mengden av 158 
obligatoriske aktiviteter. Studenttinget mener at obligatoriske aktiviteter i 159 
hovedsak skal være tellende på karakteren.  160 

 161 
6. Studenttinget mener at all obligatorisk aktivitet må få gode tilbakemeldinger 162 

slik at studenten vet hva som kan gjøres bedre. 163 
 164 

7. Studenttinget ber NTNU sørge for at fakultetene får midler til å gjennomføre 165 
de pedagogiske virkemidlene som kvalitetsreformen legger opp til. 166 

 167 
 168 
 169 
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