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DAGSORDEN MED SAKSLISTE 
Torsdag, 10.10.2013 kl. 17.15 på 1902 – bygget på Øya   

 
Kl. 17.15 Velkommen 
 Godkjenning av møteleder, referent, tellekorps og møteinnkalling 
 Godkjenning av dagsorden og tidsplan  
 
Kl. 17.25  Orientering fra Mari Greta Bårdsen, prosjektleder for 

rusforebyggende arbeid i SiT Råd 
 
Kl. 17.40  STi-sak 38/13  Obligatoriske øvingsoppgaver og koking 
 



Kl. 19.10 Pause 
 
Kl. 19.20 STi-sak 41/13  Diskusjonssak: Studentidretten i Trondheim 
 
Kl. 20.20 Pause med mat 
  
Kl. 20.40  STi-sak 39/13  Rekrutteringsstrategi 
 
Kl. 21.40 Pause 
 
Kl. 21.50 STi-sak 40/13  Diskusjonssak: Høring om organisering og 
     dimensjonering av høyere utdanning 
 
Kl. 22.50 Referatsaker 
 
Kl. 23.10  Eventuelt 
 Møtekritikk 
 
Kl. 23.30 Møtet heves! 
 
 
Møteinnkalling ble godkjent og dagsorden ble godkjent med endring av orientering 
fra SiT som ble avlyst.Merete Falck, Knut Figenschou og Jacob Mathiasen ble 
godkjent som tellekorps. 
 
 
Studenttingssaker: 
 
STi-sak 38/13 Obligatoriske øvingsoppgaver og koking 
(Kl. 17.30) Antall stemmeberettigede under saken: 19 
Simon Utseth Sandvåg orienterte 
Det ble satt strek kl. 18.25 og streken ble opphevet igjen kl. 18.55 
 
Forslag om å utsette saken kl. 19.13 
7 stemmer for, 1 avholdende og 11 stemmer mot  – forslaget falt 
 
Strek ble satt for 2 gang kl. 19.30 
 
Det kom inn 17 endringsforslag til saken 
Endringsforslag 1: Fremmet av Eli Fyhn Ullern 
Stryke linje 345-347: 
 
Endringsforslag 2: Fremmet av Eivind Rindal 
Endre punkt 345-347 til  
«Studenttinget NTNU mener at arbeidsbelastningen for en student med normert 
progresjon på 30 sp per semester skal ligge på 40 timer i snitt per uke, inkludert 
forelesinger, obligatoriske øvinger og selvstudier av aktuell litteratur» 
 



 
 
Endringsforslag 3: Fremmet av Eivind Rindal 
Linje 349 endre «overkommelig»  til «i tråd med en fornuftig arbeids belasting i 
henhold til fagets omfang» 

Endringsforslag 4: Fremmet av Eivind Rindal 
Stryke punktet på linje 350-353 

Endringsforslag 5: Fremmet av Line Willersrud 
Endringsforslag linje 350 – 353 
«Det obligatoriske opplegget med regelmessige innleveringer må opprettholdes og 
videreutvikles, da Studenttinget ser nytten av flere obligatoriske oppgaver, slik at det 
oppfordres til en kontinuerlig læringsprosess.» 
 
Endringsforslag 6: Fremmet av Eivind Rindal 
Endre punkt på linje 354-356  
«Utformingen av oppgavesett brukt til obligatoriske øvinger, hvor fasit foreligger bør 
ikke gjenbrukes.» 
 
Endringsforslag 7: Fremmet av Line Willersrud 
Endringsforslag linje 357-359: 
«Studentassistentene må bli gitt god nok opplæring, slik at de kan gi tilstrekkelig 
veiledning til studentene» 
 
Endringsforslag 8: Fremmet av Eivind Rindal 
Stryke linje 362-363 

Endringsforslag 9: Fremmet av Camilla R. Solheim 
Endring linje 364: 
«All obligatorisk opplegg som tilbys av oppgaver og oppmøte må ha sterk relevans 
med læringsmålene i emnet» 
Forslaget ble senere trukket 
 
Endringsforslag 10: Fremmet av Eivind Rindal 
Stryke linje 368-370 

Endringsforslag 11: Fremmet av Marta Furuset 
Tilleggsforslag Vegard Vefring 
Endringsforslag linje 368-370 
«Alle obligatoriske øvinger skal være utformet på en slik måte at studentene har 
forutsetninger for å klare å løse oppgavene, ved å delta på forelesninger eller lese 
oppgitt pensum 
 
Endringsforslag 12: Fremmet av Eivind Rindal 



Omforene punkt på linje 366-367 og 371-373 til et nytt felles punkt:  
«Studenttinget NTNU mener NTNU bør gjennomføre en helhetlig gjennomgang av 
øvingsstrukturen på universitetet og sette dette opp mot helheten i 
evalueringssystemet. I dette arbeidet bør konklusjonene til Steinbach-utvalget (2008) 
tas med. 
 
Endringsforslag 13: Fremmet av Åsa S. Hoem 
Tilleggsforslag – nytt punkt: 
«NTNU bør bevilge incentiver til pilotprosjekt i fag hvor emneansvarlig ønsker å 
restrukturere og modernisere øvingsopplegget» 
 
Endringsforslag 14: Fremmet av Eivind Rindal 
Tilleggsforslag: 
«Studenttinget NTNU mener prinsippielt at alle obligatoriske oppgaver skal kunne 
telle positivt for studentenes sluttevaluering»  
 
Endringsforslag 15: Fremmet av Eli Fyhn Ullern og Åsa S. Hoem 
Tilleggsforslag: 
«Studenttinget NTNU mener at obligatoriske oppgaver bør i større grad enn i dag 
være en del av det totale karakteren» 
 
Endringsforslag 16: Fremmet fra Mats K. Andreassen 
Bytte ut all bruk av øvinger med oppgaver 

Endringsforslag 17: Fremmet av Camilla R. Solheim 
Helhetlig endringsforslag: «obligatorisk opplegg « som gjennomgående i hele 
innstillingen, og ikke bare obligatoriske oppgaver» 
 
 
Votering:  
Votering over forslag 1: Forslaget falt mot 4 stemmer 
Votering over forslag 2: Forslaget ble vedtatt med 9 stemmer for, 7 stemmer mot 
    og 3 avholdende 
Votering over forslag 3: Forslaget falt med 9 stemmer for, 9 stemmer mot og 1 
    avholdende 
Votering over forslag 4: Forslaget falt med 2 stemmer for 
Votering over forslag 5: Forslaget ble vedtatt med 3 stemmer mot 
Votering over forslag 6: Forlaget falt med 3 stemmer for 
Votering over forslag 7: Forslaget ble vedtatt med 1 stemme mot 
Votering over forslag 8: Forslaget falt 
Votering over forslag 9: Forslaget ble trukket 
Votering over forslag 12: Forslaget falt med 1 stemme mot 
Votering over forslag 14 opp mot forslag 15: Forslag 14 falt med 4 stemmer for 
Votering over forslag 15: Forslaget falt med 10 stemmer mot og 9 stemmer for  



Votering over forslag 10:  Forslaget falt med 2 stemmer for 
Votering over forslag 11-Marta: Forslaget falt med 5 stemmer mot 
Votering over forslag 11-Vegard: Forslaget ble vedtatt med 10 stemmer for, 8 

stemmer mot og 1 avholdende 
Votering over forslag 12:  Forslaget falt med 1 stemmer for 
Votering over forslag 13: Forslaget ble vedtatt med 10 stemmer for, 8 stemmer mot 
    og 1 avholdende 
Votering over forslag 16: Forslaget ble vedtatt 
Votering over forsalg 17:  Ønske om å sende den over til AU 

Skal STi pålegge AU om dette: Forslaget falt med 3 
stemmer for 

 
Votering over helheten med endringer: Vedtatt med 17 stemmer for, 1 stemme mot 
og 1 avholdende 
 
 
Vedtak:  

• «Studenttinget NTNU mener at arbeidsbelastningen for en student med normert 
progresjon på 30 sp per semester skal ligge på 40 timer i snitt per uke, inkludert 
forelesinger, obligatoriske oppgaver og selvstudier av aktuell litteratur. 

• I studieprogram der studentene har en stor mengde obligatoriske oppgaver, må 
emnene koordineres slik at antallet oppgaver er overkommelig. 

• Det obligatoriske opplegget med regelmessige innleveringer må opprettholdes og 
videreutvikles, da Studenttinget ser nytten av flere obligatoriske oppgaver, slik at 
det oppfordres til en kontinuerlig læringsprosess. 

• Emneansvarlig må legge opp obligatoriske oppgaver slik at de tilføres noe nytt for 
hvert år. Det er uholdbart at obligatoriske oppgaver kopieres ukritisk, slik at 
løsningsforslag og sensurveiledning fritt kan publiseres og brukes om igjen. 

• Studentassistentene må bli gitt god nok opplæring, slik at de kan gi tilstrekkelig 
veiledning til studentene  

• NTNU må kommunisere tydeligere hva man legger i begrepet ”koking”, og hva det 
er som defineres som juks. 

• NTNU må se mer aktivt til andre universiteter vi kan sammenligne oss med for å 
finne alternative måter å gjennomføre obligatoriske oppgaver på 

• Obligatoriske oppgaver som tilbys må ha en sterk relevans med læringsmålene i 
emnet. 

• NTNU bør se tilbake til det som ble påpekt i rapporten fra Steinbach-utvalget i 
2008, og ta i bruk med oppdaterte og moderne undervisningsmetoder. 

• Alle obligatoriske oppgaver som utformes skal leveres med en veiledning som gir 
hint til hva man skal gjøre om man står fast på en oppgave, der det er 
hensiktsmessig 

• NTNU bør evaluere nye former for obligatoriske oppgaver, og  
hvis det viser seg at disse er bedre enn de gamle, så bør disse innføres i det 
obligatoriske oppgaveopplegget 

• NTNU bør bevilge incentiver til pilotprosjekt i fag hvor emneansvarlig ønsker å 
restrukturere og modernisere øvingsopplegget» 

 



 
 
PAUSE kl. 19.58 – 20.05 
 
 
STi-sak 41/13  Diskusjonssak: Studentidretten i Trondheim  
(Kl. 20.05) Antall stemmeberettigede under saken: 20 
Simon Utseth Sandvåg orienterte. 
Votering over de som også vil snakke om modellene: 7 stemmer for – falt 
Saken ble diskutert og det kom inn en del innspill 
Det ble tatt noen prøvevoteringer under noen av punktene 
 
Medlemskap 
Prøvevotering over 1 samlet pakke eller delt medlemskap mellom SiT og idrettslaget 
Delt medlemskap: 6 stemmer for  
 
Utdanningsinstitusjonens bidrag 
Prøvevotering: Lik pris eller differensiert pris 
Differensiert pris: 8 stemmer for, 7 stemmer mot og 5 avholdende 

Vedtak: «Ledelsen i Studenttinget tar med seg innspillene videre»  
 
 
Pause 22.20 – 22.30 
 

 
STi-sak 39/13  Rekrutteringsstrategi  
(Kl. 22.35) Antall stemmeberettigede under saken: 20 
Madeleine Lorås orienterte 
Strek satt kl. 23.15 
Det kom inn 15 endringsforslag 
 
Endringsforslag 1: Fremmet av Eivind Rindal 
Nytt punkt mellom linje 132-133 
«NTNU må aktivt bruke sin visjon og samfunnsrolle i arbeidet med å rekruttere» 
 
Endringsforslag 2: Fremmet av Eli Fyhn Ullern 
Stryk linje 133 
 
Endringsforslag 3: Fremmet av Gard Fostad Moe 
Tillegg på linje 133: «….tiltak, samt kartlegge og støtte eksisterende tiltak» 
 
Endringsforslag 4: Fremmet av Eivind Rindal 
Stryk linje 134 
 
Endringsforslag 5: Fremmet av Line Willersrud 
Stryk linje 137-139 



 
Endringsforslag 6: Fremmet av Siri Mathisen 
Endre linje 137 – 139:  
«NTNU bør starte rekrutteringen allerede på ungdomskolen med informasjon til 
elever og rådgivere for å hjelpe elever i å ta informerte utdanningsvalg» 
 
Endringsforslag 7: Fremmet av Eivind Rindal 
Tillegg på linje 144 før «sosiale medier» «Tradisjonelle og sosiale medier»  
 
Endringsforslag 8: Fremmet av Rikke Lund 
Tillegg linje 144-145: «og egne nettsider» 
 
Endringsforslag 9: Fremmet av Eivind Rindal 
Tillegg etter linje 150: 
«NTNU må samarbeide tett med UKA, Samfundet og NTNUi som ledd i 
rekrutteringsstrategien.»  
 
Endringsforslag 10: Fremmet av Camilla Rikardsen Solheim 
Tilleggsforslag:  
«NTNU må rekruttere et antall studenter som ivaretar et forsvarlig studiemiljø» 
 
 
Endringsforslag 11: Fremmet av Eivind Rindal 
Nytt punkt: «NTNU må være mer synlig i medie- og samfunnsdebatten» 
Forslaget ble senere trukket 
 
Endringsforslag 12: Fremmet av Eivind Rindal 
Nytt punkt: «Det må kommuniseres tydeligere hvilken egen innsats og kvalitetskultur 
som forventes av studenter ved NTNU» 
 
Endringsforslag 13: Fremmet av Jarle A. Møller 
Tillegg: «NTNU skal fortsette å rekruttere de beste elevene fra videregående skole» 
 
Endringsforslag 14: Fremmet av Vegard Vefring 
«NTNU bør utlyse en rekrutteringskonkurranse mellom linjeforeningene» 
 
Endringsforslag 15: Fremmet av Eivind Rindal 
«NTNU bør profilere også gjennom et tettere faglig samarbeid med videregående 
skoler i Trøndelag, også i ikke-tekniske fagfelt» 
 
Votering over forslag 1: Falt med 9 stemmer for, 10 stemmer mot og 1 avholdende 
Votering over forslag 2: Falt med 9 stemmer for, 10 stemmer mot og 1 avholdende 
Votering over forslag 3: Forslaget ble vedtatt 
Votering over forslag 4: Falt med 2 stemmer for, 15 stemmer mot og 3 avholdende 



Votering over forslag 5: Falt med 3 stemmer for, 15 stemmer mot og 2 avholdende 
Votering over forslag 6: Vedtatt med 13 stemmer for, 6 stemmer mot og 1 

avholdende 
Votering over forslag 7: Vedtatt med 12 stemmer for, 6 stemmer mot og 2 

avholdende 
Votering over forslag 8: Vedtatt med 15 stemmer for, 1 stemme mot og 4 

avholdende 
Votering over forslag 9: Vedtatt med 10 stemmer for, 7 stemmer mot og 3 

avholdende 
Votering over forslag 10: Falt med 8 stemmer for, 10 stemmer mot og 2 avholdende 
Votering over forslag 12: Vedtatt med 10 stemmer for, 4 stemmer mot og 6 

avholdende 
Votering over forslag 13: Vedtatt med 12 stemmer for, 4 stemmer mot og 4 

avholdende 
Votering over forslag 14: Vedtatt med 14 stemmer for, 2 stemmer mot og 4 

avholdende 
Votering over forslag 15: Falt med 8 stemmer for, 8 stemmer mot og 4 avholdende 
 
Votering over helheten med endringer: Vedtatt med 19 stemmer for og 1 avholdende 
 
 
Vedtak: «Studenttinget NTNU mener at 

• Rekrutteringsstrategien skal bidra til å realisere NTNUs visjon: Kunnskap for 
en bedre verden – Internasjonalt fremragende 

• NTNU må iverksette flere målrettede tiltak, samt kartlegge og støtte 
eksisterende tiltak 

• Kjønnspoeng er ikke et godt rekrutteringstiltak og bør ikke brukes 
• Studentaktiv forskning, forskerlinjer og fokus på god forskningsformidling er 

gode tiltak for å rekruttere studenter til PhD. 
• NTNU bør starte rekrutteringen allerede på ungdomskolen med informasjon til 

elever og rådgivere for å hjelpe elever i å ta informerte utdanningsvalg. 
• NTNU må på en realistisk måte formidle det institusjonen er god på i 

rekrutteringsarbeidet. 
• NTNU må sørge for at studiebeskrivelsene er presise og realistiske i sin 

fremstilling av studiet. Dette gjelder også studieprogramnavn  
• NTNU må forbedre egenprofilering, gjennom blant annet tradisjonelle og 

sosiale medier, profileringseffekter og formidling utad og egne nettsider. 
• NTNU må bidra med midler sentralt, slik at fakulteter med dårligere økonomi 

også får muligheten til å drive god og spisset rekruttering 
• Det overordnede rekrutteringsarbeidet skal koordineres og gjøres sentralt, 

spisset rekrutteringsarbeid skal foregå lokalt. 
• NTNU må sørge for å ivareta Trondheims gode rykte som studieby. NTNU 

må samarbeide tett med UKA, Samfundet og NTNUi som ledd i 
rekrutteringsstrategien.  

• NTNU må jobbe for en jevn kjønnsfordeling ved alle studieprogram 
• Det må kommuniseres tydeligere hvilken egen innsats og kvalitetskultur som 

forventes av studenter ved NTNU 
• NTNU skal fortsette å rekruttere de beste elevene fra videregående skole 
• NTNU bør utlyse en rekrutteringskonkurranse mellom linjeforeningene» 



 
 
Pause kl. 23.33 – 23.40 
 
 
STi-sak 40/13 Diskusjonssak - Høring om organisering og dimensjonering av 

høyere utdanning  
(Kl. 23.40) Antall stemmeberettigede under saken: 20 
Simon Utseth Sandvåg orienterte 
Saken ble diskutert og det kom inn flere innspill 
Det ble foretatt en prøvevotering under 1 av punktene 
 
5. SAK 
Prøvevotering SAK 5a) mot 5b): 
5b) 11 stemmer for, 2 stemmer mot og 7 avholdende 
 
  
Vedtak: «Ledelsen i Studenttinget tar med seg innspillene videre i arbeidet» 
 
 
 
Referatsaker: 
 
Ref-sak 71/13  STi-møte 09/13 
Godkjent  
 
Ref-sak 72/13  AU-møte 22/13 – 24/13  
Referert 
 
Ref-sak 73/13  AU-medlemmene referer kort om arbeidet siden sist møte 
Nyhetsbrev sendt ut 
 
Ref-sak 74/13  Referat Styret 
Nyhetsbrev sendt ut 
Styrerepresentanten orienterte kort om styrelederen ved NTNU, som nå blir leder av 
riksrevisjonen.  
 
Ref-sak 75/13  Referat fra Studentråd/allmøter (AB, DMF, HF, IME, IVT, NT og 

SVT) 
Erling Søyland orienterte fra AB 
Jarle A. Møller orienterte fra DMF 
Rikke Lund orienterte fra HF 
Ada Jordal orienterte fra IME  
Jone Trovåg orienterte fra NT 
Eli Fyhn Ullern orienterte fra SVT 
 
Ref-sak 76/13  Referat fra Velferdstinget 
Hans Petter Kleppan og Eivind Rindal orienterte fra VT 
 
 



Ref-sak 77/13  Referat fra råd, verv og utvalg STi innstiller til 
Eivind Rindal orienterte fra LMU 
Camilla R. Solheim orienterte fra FUL 
 
Ref-sak 78/13  Referat fra SP-HiST og DMMH 
Trine Lorentsen orienterte fra SP-HiST 
 
Ref-sak 79/13  Referat fra NSO 
Ingenting å referere 
 
Ref-sak 80/13  Referat fra oppnevninger gjort i AU 
Line Willersrud og Madeleinde Lorås er oppnevnt til  «Klimafot – Avfall» 
 
 
Eventuelt  
*Representantene i «Klimafot – Avfall», ønsker innspill og forslag fra Studenttinget 
*Eli Fyhn Ullern orienterte om at Ideportalen er lagt ned – nytt er «Bridge NTNU». 
Lansering 23 oktober på Gløshaugen og den 24 oktober på Dragvoll 
*Madeleine Lorås orienterte om valg. Kandidatfrist 24 okt 
*Madeleine Lorås informerte om at det på mandag den 14 oktober vil filmes en 
promovideo som skal brukes i valget 
 
 
 
Møtekritikk 
Tatt til etterretning  
 
 
Møtet ble hevet klokken 01.05 
 
 
 
 
Simon Utseth Sandvåg/s/ 
leder         Hege Hoem Spjøtvold/s/ 
        referent 


