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MØTEREFERAT 

Studenttingsmøte 04/14 
 

Dato: 20.02.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: RK 5 på Gløshaugen 
 
 
Til: Arbeidsutvalget 
 Representanter med vara 
 Faste observatører 
 
Kopi til: Styret NTNU 
 Administrasjonen NTNU 
 Studentutvalg/ studenter i råd, verv og utvalg 
 Studentparlamentet ved universiteter og vitenskapelige høyskoler 
 Norsk Studentorganisasjon 
 Studentmedia 
 
 
Referent:  Hege Hoem Spjøtvold 
 
Tellekorps:   Trine Kvistad Lorentsen og Haakon Utby  
  
Møteleder:  Amund Aarvelta 
 
KK Sindre Høgmo Johansen 
 
 
 
Tilstede:        Representant fra: 
 Silje Sandvin    (vara)   AB 
 Øyvind Veel Svendsen    DMF 
 Camilla Rikardsen Solheim    HF 

Harald Aksnes Karmhus    HF 
Rune Frøhaug       HF 

 Marta Havåg Ranestad    IME - AU 
Kim Allgot      IME 

 Trine Erfjord Meling  (vara)   IME 
 Ada A. Jordal   (vara)   IME 
 Elisa Elmies      IVT 
 Christoffer Vikebø Nesse    IVT 
 Ellen Helstad      IVT - AU 

Simen Strømsøyen     IVT 
Sigurd Solberg Jakobsen    IVT 
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 Jone Trovåg      NT - AU 
 Nikoline Korsvold     NT 
 Sondre Lund Solberg  (dro i pausen) SVT 
 Eli Fyhn Ullern      SVT 
 Maria Honerød      SVT 
 Tone  Svendsen Endal    SVT 

Eivind Rindal      SVT 
 Henrik Stamnes Dahl  (vara)   SVT 
 Elena Bogen Slydal     Leder 
 Knut N. Figenschou     Fafonest 
 Mats K. Andreassen     Orgnest 

 
Forfall: 
 Erling Søyland      AB 

Kathrine Bache Nilsberg    HF   
Oscar Hansen Federl     IME 
Anders Espeseth     IME 

 Amalie Grønflaten     SVT 
 Line Willersrud      SVT 
 Christoffer Holseter     SVT 
 
 
 
Bakbenken:  

Torfinn Støve Madssen    FTR-DMF 
Jarle Aleksander Møller    LS NSO  
Anne Finstad      AU-VT 
Sindre Høgmo Johansen    KK 
Merete Falck      Styrerepresentant 
Haakon Utby      Styrerepresentant 
Trine Kvistad Lorentsen    Leder SP-HiST 
Yngve M. Hereide     FTR-NT 
Morten Mjelva 
 
    

 
Amund Aarvelta ble godkjent som møteleder og Hege Hoem Spjøtvold  ble godkjent 
som referent. Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent. 
 
Tellekorps ble Trine Kvistad Lorentsen og Haakon Utby. 
 
 
Studenttingssaker: 
 
STi-sak 05/14  Politisk plattform 2014  
(Kl. 17.25) Antall stemmeberettigede under saken: 22.  
Elena Slydal orienterte om saken 
 
Det ble åpnet for debatt 
Det kom inn 3 endringsforslag til saken 
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Forslag 1: Fremmet av Sondre Solberg Lund 
 Stryke linje 8-12  

Avsnitt 8-12 og avsnitt 249-253 er identiske. Avsnitt 8-12 foreslås 
strøket til fordel for avsnitt 249-253 da avsnittet passer best under 
kapittel Representasjon og samarbeid, og innledningen er allerede 
dekket bra med avsnitt 2-6 samt 14-19. 

 
Forslag 2: Fremmet av Rune Frøhaug 
 Endringsforslag linje 49, 2 setning 
 Legge til «Studenttinget mener at» en samlokalisering ….. 
 
Forslag 3: Fremmet av Rune Frøhaug 
 Endringsforslag linje 52, 2 setning 
 Legge til «Studenttinget mener at» en samlokalisering… 
 
Votering  
Votering over forslag 1: Forslaget ble vedtatt 
Votering over forslag 2: Falt mot 5 stemmer 
Votering over forslag 3: Falt mot 6 stemmer 
Votering over helheten med endringer:  Vedtatt 
 
 
Vedtak:  

«Politisk plattform for Studenttinget 2014 
Studenttinget ved NTNU representerer alle NTNUs omlag 23 0000 studenter. 
Politisk plattform er, sammen med handlingsplanen og informasjonsplanen, 
grunndokumenter for Studenttingets arbeid. Denne plattformen beskriver 
Studenttingets overordnede politikk på aktuelle områder ved NTNU, samt 
Studenttingets krav til NTNU. Plattformen er utformet i tråd med Studenttingets 
gjeldene politikk. 
 
Studentmedvirkning og et aktivt studentdemokrati er viktig på en institusjon som 
NTNU. Studentene er nærmest utdanningen, og har større innsikt i hvordan 
undervisning og vurdering påvirker studie- og læringsmiljøet. Studenttinget ved 
NTNU skal jobbe for at studentene skal ha det best mulig under sitt studieløp ved 
NTNU, og at studentenes stemme blir hørt i saker som er relevante for deres 
studiehverdag. Studentene skal prege den daglige driften av NTNU, og skal være 
involverte i institusjonens prosesser. 	  
 
Kunnskap for en bedre verden 
NTNU er et av Norges største universiteter og er en viktig samfunnsaktør. 
Utdanning og forskning som skjer ved NTNU skal komme individene, det lokale, 
det nasjonale og det internasjonale samfunnet til gode. NTNU skal jobbe for 
kunnskap for en bedre verden. 
 
NTNU skal fortsette å være et breddeuniversitet med en klar teknisk og 
naturvitenskaplig profil, med prinsippene om lik rett til utdanning og akademisk 
frihet som grunnsteiner i institusjonen. Ved å vektlegge forskning, undervisning og 
formidling kan NTNU nå sitt mål om å være et internasjonalt fremragende 
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universitet.  
 
Studenttinget skal være med i arbeidet med å realisere NTNUs visjon om 
kunnskap for en bedre verden, ved å sette viktige saker som utdanningskvalitet, 
læringsmiljø og studenttrivsel på agendaen. NTNU skal samfunnsoppdraget ved å 
tilpasse studietilbudet og studieplasser til samfunnets behov og etterspørsel, og 
samtidig forvalte tradisjonene i høyere utdanning. Den øverste prioriteten til 
NTNU må være å opprettholde den faglige kvaliteten.  
 
Det skal ikke tas skolepenger eller andre gebyrer/avgifter på NTNU eller andre 
offentlige finansierte universiteter og høyskoler i Norge.  

Campus 
Campus skal oppfylle studenters og ansattes behov om god dekning av  
arbeidsrom, lesesaler, undervisningsrom og sosiale arenaer. Det er ønskelig at 
NTNU  
har livlige campus med stor aktivitet, også etter endt normal arbeidstid. 
 
NTUN Drift har stor makt på hvilket regelverk som skal gjelde på NTNUs campus. 
Studenttinget skal jobbe for at studentene har større medvirkning i NTNU Drift 
sine prosesser. 
 
Studenttinget stiller seg positive til en samlokalisering av NTNU. En 
samlokalisering vil være drivende for å skape en enhetsfølelse blant studentene. I 
dag sitter NTNU på ubenyttet potensial når det kommer til tverrfaglighet og 
utveksling av kompetanse og kunnskap. En samlokalisering av NTNU vil skape 
en felles tilhørighet for ansatte og studenter. Samtidig skal ikke en 
samlokalisering gå utover NTNUs ordinære aktiviteter. 
 
 
Utdanning 
NTNUs primæroppgave er å sikre utdanning av høy kvalitet, og å ruste 
studentene med ferdigheter som er relevante også utenfor akademia. 
  
NTNU skal tilrettelegge for den kommende studentveksten, og sørge for at denne 
ikke undergraver kvaliteten ved undervisningen og studiene ved NTNU. Ved å 
følge opp og informere om kvalitetssikringssystemet understreker man viktigheten 
av kvalitet i utdanningen. 
 
Studenttinget skal gjennom sin tilstedeværelse i Utdanningsutvalget, 
læringsmiljøutvalget, dekanmøtet og andre aktuelle fora sette studentenes 
synspunkter i sentrum for NTNUs utdanningspolitikk. Dette skal oppnås ved å ytre 
studentenes meninger i de fora der Studenttinget er representert, og ved å 
samarbeide med studentdemokratiet ved NTNU.  
 
NTNU skal gi studentene tilstrekkelig med informasjon om studiene, bevisstgjøre 
studentene på deres kompetanse og kompetansens relevans for arbeidslivet. 
Studieretningens navn må gjenspeile det faglige innholdet. En slik bevisstgjøring 
skal komme tidlig i studieløpet, og det skal informeres om mulighetene til å skrive 
bachelor- og masteroppgaver i samarbeid med arbeidslivet.  
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Studenttinget mener NTNU må oppfordre til og tilrettelegge for økt samarbeid 
mellom fagområder og fakultet, samt legge til rette for at studentene har mulighet 
til å velge fag på tvers av studieprogram.  
 
Studieprogramporteføljen 
NTNU må kontinuerlig jobbe for å utvikle sin studieportefølje, for å kunne tilby et 
best mulig studietilbud. NTNU skal være et sterkt nasjonalt og internasjonalt 
breddeuniversitet med overordnet fokus på tverrfaglighet, og med tydelig teknisk-
naturvitenskaplig faglig profil. Ved endring, sammenslåing og nedleggelse av 
emner eller studieprogram på NTNU må læringsmiljøet til studentene ivaretas. En 
evaluering av studieprogramporteføljen burde tilnærmes strategisk, og NTNU skal 
jobbe for at prosessen blir tilfredsstillende fulgt opp på alle nivåer. Finansiering av 
studieprogram å dekke de reelle utdanningskostnadene. 
 
NTNUs studieprogramportefølje må sees på helthetlig, og NTNU må sørge for at 
de studieprogrammene som blir tilbudt er samfunnsrelevate og av god kvalitet. 
Samtidig må NTNU ta et nasjonalt ansvar for å opprettholde studieprogram som 
samfunnet trenger. For at NTNU og Norge skal bli best mulig på høyere 
utdanning må sektorene samarbeide på tvers av regioner og institusjoner. 
 
Undervisning 
Undervisningen ved NTNU er en av grunnsteinene i utdanningen og skal være av 
høy faglig og pedagogisk kvalitet. For at undervisningen skal oppfylle kravene til 
kvalitet er det et krav at forelesere holder seg oppdaterte på forskning og 
endringer innenfor sitt aktuelle fagfelt og oppfyller et minimums krav innenfor 
pedagogisk kompetanse.  
 
Undervisningen ved NTNU skal være oppdatert og forskningsbasert. Der det ikke 
er åpenbart uegnet skal all undervisning ha forskning i grunn. Slik undervisning 
skal gi studentene innsikt i relevante forskningsbaserte metoder og lære 
studentene kritisk tenkning. Det må i større grad legges til rette for og oppmuntres 
til studentaktiv forskning, både sentral på NTNU og på hvert enkelt fakultet.   
 
Læringsassistenter er en sentral del i undervisningen på store deler av NTNU, og 
derfor er det viktig at læringsassistentopplæringen (LAOS) er av best mulig 
kvalitet. Opplæringen skal bestå av en større fagspesifikk del og oppfylle ett 
minimumskrav av pedagogisk kompetanse. Det er viktig at opplæringen tilpasses 
hvert enkelt fagfelt.  
 
NTNU må i større grad digitalt tilgjengeliggjøre forelesninger for studentene, dette 
skal optimalt gjøres ved bruk av video og andre teknologiske plattformer.  
 
Innovasjon i undervisning 
Studenttinget mener NTNU må tilby emner som gir komplementær kompetanse 
for studenter som ønsker mer kunnskap om entreprenørskap og innovasjon.  
 
Vurdering 
Store deler av tilbakemeldingene studentene får i løpet av sitt studie ved NTNU 
kommer via vurderinger av obligatoriske oppgaver og eksamen. 
Vurderingsformene i et emne ved NTNU bør i størst mulig grad reflektere hva 
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studentene har tilegnet seg av kompetanse. Det skal være en tydelig 
sammenheng mellom læringsutbytte og vurdering gjort ved NTNU.  
 
Vurderingsform skal være fleksibel, mest mulig optimal med tanke på 
læringsutbytte og pedagogisk begrunnet. Det er et mål at studentene skal ha fått 
tilbud om flere forskjellige vurderingsformer i løpet av sitt studium, og der det er 
hensiktsmessig skal øvinger og semesteroppgaver telle på endelig karakter. 
Studenttinget mener at NTNU skal tilrettelegge for bruk av datamaskiner på 
skriftlig eksamen i emner der det er fornuftig.  
 
Obligatoriske oppgaver er en viktig del av den kontinuerlige læringsprosessen 
ved NTNU, og Studenttinget stiller seg positive til kontinuerlig arbeid gjennom 
semesteret. Det er viktig at emnene ved et studieprogram, der studentene har 
store mengder obligatorisk arbeid, koordineres slik at antallet oppgaver er 
overkommelig og blir jevnt fordelt utover semesteret. Det er viktig at forelesere 
endrer øvingsopplegget fra år til år for å unngå plagiering og "koking" 
 
Studenttinget mener at NTNU må kommunisere tydelig hva som defineres som 
plagiering og hva som legges i begrepet "koking". NTNU må jobbe for å snu 
kulturen rundt "koking" og legge til rette for at nye former for obligatorisk opplegg 
blir utviklet og implementert.  
 
Forskning og formidling 
NTNU må være bevisst på sin rolle som kunnskapsaktør i samfunnet. Ny 
kunnskap oppdages gjennom forskning, videreformidles gjennom undervisning, 
blir nyttiggjort gjennom innovasjon og spredd gjennom formidling. Det er vesentlig 
at disse fire oppgavene utføres optimalt. For å kunne spre kunnskap, mener 
Studenttinget at alle forskningsresultater som er finansiert av NTNU eller andre 
offentlige aktører skal publiseres under prinsippet om Open Access. 
 
Studenttinget skal bidra aktivt i dekanmøtet og skal følge opp arbeidet til Det 
sentrale forskningsutvalget. Det er viktig at forskning og utdanning sees i 
sammenheng, fordi den ene vil alltid forutsette den andre. Studenttinget mener 
NTNU i større grad skal legge til rette for studentaktiv forskning med ønske om 
flere forskerlinjer. 
 
Studenttinget mener den oppdragsbaserte forskningen gir merverdi for NTNU og 
næringslivet og dermed også samfunnet forøvrig, men vil likevel påpeke at 
oppdragsfinansiert forskning ikke skal gå ut over forskningens autonomi og 
integritet. 
 
Læringsmiljø 
Læringsmiljøet ved NTNU er de samlede fysiske, psykososiale og organisatoriske 
forhold som tilrettelegger for den enkeltes studiesituasjon. Det er viktig at NTNU 
kontinuerlig jobber for at læringsmiljøet er best mulig. Studenttinget skal jobbe for 
at studentene selv er med på å påvirke sine fysiske og psykiske arbeidsrammer. 
Studenttinget skal være aktivt deltagende når det gjelder å definere godt 
læringsmiljø ved NTNU, blant annet ved å delta aktivt og sette dagsorden i 
læringsmiljøutvalget. 
 



 

27.03.2014  
 

7 

Frafall i norsk høyere utdanning er en aktuell problematikk. Studenttinget skal 
jobbe for å sette NTNUs frafallsproblematikk på dagsorden, og jobbe for å finne 
og innføre tiltak som vil øke antallet studenter som fullfører sine studier ved 
NTNU. 
 
Veiledning 
Studenttinget skal jobbe for at alle studenter skal få et godt veilednings- og 
rådgivningstilbud. Dette tilbudet skal være et gratis lavterskeltilbud. NTNU skal 
tilby veiledning- og rådgivningstilbud både på institutt nivå og på sentralt nivå, til 
alle NTNUs studenter, også internasjonale studenter. Studenttinget mener at 
ForVei er den beste måten NTNU kan tilby veiledning på sentral nivå til 
studentene. Studenttinget skal jobbe for en bedre synlighet av NTNUs veilednings 
og rådgivningstilbud.  
 
Miljø 
Hensynet til miljø må stå sterkt ved NTNU, både lokalt på campus og med hensyn 
til institusjonens større samfunnsansvar. NTNU må ta ansvaret for eget 
klimafotavtrykk. 
 
NTNU er en stor institusjon og burde gå frem som et godt eksempel når det 
kommer til miljøtiltak. Studenttinget mener at NTNU skal iverksette flere 
miljøbesparende tiltak, gitt at slike tiltak ikke går utover universitetets daglige 
virksomhet. NTNU må begrense papirforbruket på campus gjennom 
holdningsskapende arbeid, og innføre miljøstasjoner på alle campus slik at 
studenter og ansatte har mulighet til å kildesortere. Gjennom økt gjennomsiktighet 
rundt universitetets klimaregnskap og grønne profil kan man skape en 
miljøbevissthet blant ansatte og studenter.  
 
Likestilling, inkludering og tilgjengelighet 
NTNU skal fortsette sitt kontinuerlige arbeid for å være et best mulig universelt 
utformet 
universitet, det er studentenes og studenttingets plikt å bidra til dette, blant annet 
ved å være representert i Rådet for studenter med funksjonsnedsettelse (RFSF). 
Studenttinget mener at NTNU skal jobbe for økt likestilling i akademia på NTNU, 
og at dette skal omhandle mer enn likestilling mellom kjønn.  
 
Studenttinget mener det er viktig at NTNU jobber for en jevnere kjønnsbalanse på 
alle studier, så lenge disse er markedsføringstiltak. Alle skal ha like muligheter til 
å studere ved NTNU uten å oppleve diskriminering eller andre former for 
personangrep. 
 
Internasjonalt 
Økt satsing på internasjonalisering er viktig, og Studenttinget stiller seg bak 
NTNUs visjon om at NTNU skal være et internasjonalt fremragende universitet. 
Det er viktig at NTNU er synlig både nasjonalt og internasjonalt. Synlighet kan 
man oppnå gjennom internasjonale, regionale og bilaterale avtaler, og gjennom 
utveksling og innveksling av forskere og studenter.  
 

Internasjonalisering hjemme 
Studenttinget skal sikre at internasjonale studenter får like rettigheter og forutsetninger 
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for et godt studieopphold som enhver annen student. Dette innebærer blant annet lik 
rett på informasjon, forelesninger og pensumlitteratur. NTNU og Studenttinget skal 
jobbe for at internasjonale studenter integreres bedre i studiemiljøet, både faglig og 
sosialt, blant annet ved å få tilbud om gratis norskkurs.  

 
Studenttinget skal i større grad enn før inkludere internasjonale studenter i 
studentdemokratiet. Ved å opprette et forum der internasjonale studenter få innflytelse 
på Studenttingets arbeid, saker og prosesser, kan internasjonale studenter bli hørt på 
lik linje med den øvrige studentmassen. 

 
NTNU har skrevet under på avtalene "Students at risk" og "Scholars at risk". 
Studenttinget mener at NTNU i større grad må ta inn studenter og professorer 
igjennom disse ordningene. Studenttinget stiller seg sterkt i mot at det under noen 
omstendigheter innføres skolepenger for internasjonale studenter 
 
Utveksling 
Utveksling er positivt både for den enkelte student, for universitetet og for samfunnet 
som helhet, da det gir nye perspektiver, ferdigheter og impulser og fremmer kulturelt 
mangfold og respekt. NTNUs mål rundt utveksling er at minst 40 % av studentene skal 
på utveksling i løpet av studiene sine. For å nå dette målet er det avgjørende at NTNU 
legger til rette for studenter som ønsker å ta en del av studiet sitt ved NTNU i utlandet. 

 
Studenttinget skal jobbe for at NTNU skal ha et fleksibelt og bredt tilbud av avtaler for 
Norske studenter som ønsker å dra til utlandet. Internasjonale relasjoner og 
samarbeidsavtaler må forsterkes og utvides. Internasjonal seksjon skal ha ansvaret 
for formalitetene ved utveksling, mens ansvaret for at det finnes gode og faglig sterke 
avtaler og faglig veiledning skal ligge på instituttet. NTNU skal innføre tiltak for at 
prosessene rundt utveksling skal bli enklere, og har sammen med internasjonal 
seksjon og instituttene ansvar for at informasjon om utveksling og 
prosessene rundt kommer ut til studentene. 

 
Representasjon og samarbeid 
Samarbeid innad på institusjonen, i regionen og på nasjonalt nivå er viktig for 
videreutvikling av egen organisasjon og for utveksling av ideer og kompetanse.  

 
Studenttinget skal være synlige og tilgjengelige for studentene ved NTNU og være en 
aktiv aktør på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå når det gjelder saker som angår 
studentene ved universitetet. Gjennom samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner 
og organisasjoner i Trondheim skal Studenttinget og NTNU ivareta interessene til 
NTNUs studenter. 

 
Studenttinget skal være en stor bidragsyter og aktør i arbeidet med utvikling av politikk 
i Norsk studentorganisasjon (NSO). Studenttinget skal aktivt jobbe for en sterk NTNU 
representasjon i aktuelle råd og utvalg på nasjonalt nivå. 

 
Studenttinget skal arbeide sammen med SAIH i saker og på områder hvor dette er 
aktuelt» 
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STi-sak 06/14 Handlingsplan 2014 
(Kl. 17.40) Antall stemmeberettigede under saken: 22  
Knut Nicholas Figenschou orienterte om saken 
 
Det ble åpnet for debatt 
Det kom inn 9 endringsforslag til saken 
 
Endringsforslag 1: Fremmet av Knut N. Figenschou 
Nytt punkt linje 25 
«Studenttinget skal jobbe for bedre kvalitetssikring av vurderingsformene på NTNU» 
 
Endringsforslag 2: Fremmet av Torfinn Madssen 
«Studenttinget skal jobbe for bedre tilbakemeldingsordninger for studentene ved 
NTNU 
 
Endringsforslag 3: Fremmet av Silje Sandvin 
Erstatte linje 31 til: 
«Studenttinget skal jobbe for å finne en bedre måte å oppnå jevn kjønnsfordeling på 
studier dominert av ett kjønn» 
Votering 6 for - falt 

Endringsforslag 4: Fremmet av Elena Slydal 
Endre linje 50 til  
«Studenttinget NTNU skal opprette en medvirkningsordning for internasjonale 
studenter ved NTNU» 
 
Endringsforslag 5: Fremmet av Eli Fyhn Ullern 
Stryke hele punktet på linjene 67-68 
Votering: 8 for - falt 
 
Endringsforslag 6: Fremmet av Jone Trovåg 
Stryk linje 68 
 
Endringsforslag 7: Fremmet av Jone Trovåg 
Endre Linje 65: 
«Studenttinget skal opprettholde kontakt og møte i linjelederforum på hhv Dragvoll og 
Gløshaugen dersom dette er ønskelig» 
 
Endringsforslag 8: Fremmet av Kim Allgot 
Endre Linje 65: 
«Studenttinget skal ha tettere kontakt med linjelederforumene på NTNU» 
 
Endringsforslag 9: Fremmet av Rune Frøhaug 
Bombepunkt linje 65: Legge til 
«og Gløshaugen» etter Dragvoll helt sist i bombepunktet 
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Votering: 
Votering over forslag 1: Vedtatt 
Votering over forslag 2: Vedtatt 
Votering over forslag 3: Falt mot 6 stemmer for 
Votering over forslag 4: Vedtatt 
Votering over forslag 5: Falt mot 8 stemmer for 
Votering over forsalg 6: 12 stemmer for, 2 avholdende og 8 stemmer mot 
   Forslaget ble vedtatt 
Forslag 7 mot forslag 8: Flertall for forslag 8 
Votering over forslag 8: Vedtatt 
Forslag 9 falt som følge av 8 
 
Votering over helheten med endringer: Vedtatt 
 
 
Vedtak:    

«Studenttingets handlingsplan 
Utdannings- og forskningspolitikk 
• Studenttinget skal jobbe for at NTNUs kvalitetssikringssystem blir fulgt opp i 

alle ledd og formidles til studentene. 
• Studenttinget skal jobbe for at flere av emnene på NTNU blir digitalisert, med 

hovedprioriteten på de store fagene. 
• Studenttinget skal jobbe for at det opprettes forskerlinjer ved flere 

studieprogram på NTNU. 
• Studenttinget skal jobbe for at flere vitenskapelige artikler blir publisert i åpne 

kanaler (Open Access). 
• Studenttinget skal jobbe for bedre koordinering mellom emner i et 

studieprogram, slik at arbeidsmengden, for studentene, blir bedre fordelt 
utover semesteret. 

• Studenttinget skal jobbe for at det vises til emnets arbeidslivsrelevans og 
muligheter for videre forskning i undervisningen. 

• Studenttinget skal jobbe for at LAOS skal gi en mer omfattende opplæring 
med et større fokus på faglig og pedagogisk kompetanse. 

• Studenttinget skal jobbe for at de tematiske satsningsområdene til NTNU blir 
overholdt formidlet til studentene. 

• Studenttinget skal jobbe for at NTNU skal avholde eksamen med bruk av PC, 
særlig i emner der bruk av PC er den klart mest hensiktsmessige 
eksamensformen. 

• Studenttinget skal ta en aktiv rolle i prosessen om studieprogramporteføljen 
slik at studentenes interesser blir ivaretatt. 

• Studenttinget skal arbeide for å innføre forkurs der det er hensiktsmessig. 
• Studenttinget skal jobbe for at det opprettes et sentralt studentombud. 
• Studenttinget skal jobbe for bedre kvalitetssikring av vurderingsformene ved 

NTNU 
• Studenttinget skal jobbe for bedre tilbakemeldingsordninger for studenter ved 

NTNU 
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Læringsmiljø, Likestilling og inkludering 
• Studenttinget skal jobbe for at veiledningstilbudet på NTNU skal gjennomgås 

og forbedres.  
• Studenttinget skal jobbe for at ForVei videreføres og blir tilgjengelig for 

studentene på alle NTNUs studieprogram. 
• Studenttinget skal jobbe for avvikling av kjønnspoeng.  
• Studenttinget skal jobbe for at alle kontorer med studentpolitisk og 

studentfrivillig aktivitet skal være universelt utformet. 
• Studenttinget skal jobbe for at pensumlistene i alle fag blir lansert minst en 

måned før første forelesning. 
• Studenttinget skal jobbe for at eksamener i obligatoriske emner har minst en 

hviledag mellom seg. 
• Studenttinget skal jobbe for at det innføres nok miljøstasjoner på alle NTNUs 

campus. 
• Studenttinget skal jobbe for at undervisningsarealer tilpasses studentenes 

behov for digitale hjelpemidler. 
 

Internasjonalt 
• Studenttinget skal jobbe for at studiene på NTNU er strukturert slik at det er 

lagt til rette for at minst et semester kan tas i utlandet.  
• Studenttinget skal jobbe for at NTNU tar inn studenter gjennom ‘Students at 

risk’ og flere vitenskapelige ansatte gjennom ‘Scholars at risk’. 
• Studenttinget skal jobbe for norskkurs for alle internasjonale studenter som 

skal være på NTNU i minst ett år, eller har det avtalefestet i en ERASMUS 
avtale.  

• Studenttinget NTNU skal opprette en medvirkningsordning for internasjonale 
studenter ved NTNU. 

 
NTNU og Studentene 

 
• Studenttinget skal være en aktiv bidragsyter i NTNUs budsjettprosess, med 

bakgrunn i budsjettprioriteringer vedtatt av Studenttinget. 
• Studenttinget skal jobbe for samlokalisering av NTNU. 
• Studenttinget skal jobbe for en døgnåpen campus. 
• Studenttinget skal jobbe for bedre studentmedvirkning i NTNUs driftsavdeling. 
• Studenttinget skal jobbe for bedre og tydeligere regler for sosiale 

arrangementer på campus. 
• Studenttinget skal i samarbeid med andre aktører bevisstgjøre NTNUs 

studenter på deres holdning til alkohol, særlig med tanke på fadderuken. 
• Studenttinget skal jobbe for at en samlokalisering av studentdemokratiet på 

Gløshaugen skjer på studentdemokratiets premisser. 
• Studenttinget skal ha tettere kontakt med linjelederforumene på NTNU. 
• Studenttinget må samarbeide tettere med linjeforeninger og andre 

organisasjoner.» 
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STi-sak 10/14 Resolusjon om korrupsjon som fag ved NTNU 
(Kl. 18.35) Antall stemmeberettigede under saken: 22.  
Haakon Utby orienterte om saken 
Det ble åpnet for debatt 
 
Nytt forslag fremmet av Eivind Rindal 
«Studenttinget NTNU stiller seg bak hensikten i resolusjonen om korrupsjon fra  
ISFiT» 
 
Votering over forslag til Eivind:  5 for – Falt 
Votering over AU’s innstilling:  Vedtatt mot 3 avholdende 
 
Vedtak:   
«ISFiT og Studenttinget NTNU mener at: 
 
Kunnskap om korrupsjon blant studentene på NTNU bør økes. Studenter fra NTNU 
ender ofte opp i sjefsposisjoner der de forvalter store pengesummer, enten i 
næringslivet eller i offentlig forvaltning. Bedre kunnskap om og holdninger til 
korrupsjon vil gjøre studentene bedre rustet til å forvalte midler, ta økonomiske 
beslutninger og unngå gråsonetilfeller. 
 
Korrupsjon er skadelig for samfunnet og fører til beslutninger som kan ha negative 
økonomiske og operative konsekvenser for bedrifter som rammes. Dessuten er det 
ulovlig, enten korrupsjonen skjer i Norge eller i utlandet. Norske bedrifter bør derfor 
jobbe aktivt for å forebygge korrupsjon. Flere bedrifter arbeider allerede med 
antikorrupsjonsprogrammer som innebærer opplæring, trening, rapportering og 
kontroll.  Å styrke kunnskap og holdninger hos NTNUs studenter vil forberede dem 
på utfordringene de vil møte når de kommer i jobb. Denne kompetansen vil også telle 
positivt på jobbmarkedet.» 
 
 
 
PAUSE 18.47 – 19.05 
 
 
STi-sak 07/14 Informasjonsplan 2014 
(Kl. 19.05) Antall stemmeberettigede under saken: 21.  
Mats Andreassen orienterte om saken 
Det ble åpnet for debatt. 
Det kom inn 10 endringsforslag i saken 
 
Forslag 1: Fremmet av Eli Fyhn Ullern – 
  Stryke linje 42 
  Forslaget ble senere trukket 
 
Forslag 2: Fremmet av Eli Fyhn Ullern 
  Endringsforslag linje 42 
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«Ledelsen i Studenttinget skal arrangere dager der de går rundt med 
frukt, ørepropper og lignende i eksamensperiodene» 

 
Forslag 3: Stryk linje 55 
 
Forslag 4: Fremmet av Kim Allgot  
  Endre punktet på linje 58-59: 
  «Alle som innehar verv som velges av Studenttinget ….» 

Forslaget ble senere trukket 
 
Forslag 5: Fremmet av Camilla  
  Tilleggsforslag i linje 50 
  «Det skal tilstrebes at maskoten Stigerne blir profilert» 
  Forslaget ble senere trukket 
 
Forslag 6: Fremmet av Eivind 
  Tilleggsforslag i linje 50 

«Stigern bør benyttes ved studentdemokratisk dag og det generelle 
profileringsarbeidet» 

 
Forslag 7: Endringsforslag linje 104 

Endre linje 104 til: "Alle medlemmer av Studenttinget skal tilstrebe å 
skaffe minst en kandidat til Studenttinget." 

 
Forslag 8: Endringsforslag linje 104 

Endre "plikter" til "bør" på linje 104 
 
 
Forslag 9: Strykningsforslag linje 106 

Stryke punkt på 106  
"studentrådene bistår med kandidater til valgene" under Studenttingets 
informasjonsplan 2014 

 
Forslag 10: Endringsforslag linje 106 

Endre 106 til: "Studenttinget oppfordrer studentrådene til å bistå med å 
finne kandidater til valgene" 

 
Votering:  
Votering over forslag 2: Forslaget falt med 3 stemmer for 
Votering over forslag 3: Forslaget falt 
Votering over forslag 6: Vedtatt 
Votering over forslag 7: Vedtatt 
Votering over forslag 8: Falt 
Votering over forslag 9: Falt 
Votering over forslag 10: Vedtatt 
 
Votering over helheten med endringer: Vedtatt  
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Vedtak:  

”Studenttingets informasjonsplan 2014 
Informasjonsplanen bygger på Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017. 
Informasjonsplanen inneholder oversikt over det kontinuerlige informasjonsarbeidet 
Studenttinget skal gjøre i 2014, de faste arrangementene og ansvarsfordelingen 
mellom ledelsen og Studenttinget. 
Under hver kategori er det en regress som beskriver hva som skal skje innenfor 
detteområdet, underpunktene beskriver overordnede (•)og konkrete mål (◦) 
 
Ansvarsfordeling  
 
Leder 
Leder har det overordnede medieansvaret, og er den som hovedsakelig skal uttale 
seg til media om Studenttingets mening i saker. Leder har også ansvaret for 
offentlige representasjon. Samt formulering og utsending av pressemeldinger. 
 
Organisatorisk nestleder 
Organisatorisk nestleder har overordnet ansvar for profileringsarbeid, spesielt med 
vekt på nettsidene, sosiale medier og infoskjermene. Organisatorisk nestleder har 
også ansvar for gjennomføringen av valgene og de store årlige arrangementene. 
 
Fag- og forskningspolitisk nestleder 
Fag- og forskningspolitisk nestleder har ansvar for den faglige kontakten med 
studentdemokrati utenfor Trondheim.  Fag- og forskningspolitisk nestleder skal særlig 
bidra til å gjøre Studenttingets politikk forståelig og allment tilgjengelig. 
 
Deltidsmedlemmer av arbeidsutvalget 
Medlemmene i arbeidsutvalget skal hjelpe leder i mediesaker innenfor sitt 
ansvarsområde. Medlemmene skal også bidra i profileringsarbeidet . 
 
Studenttingsmedlemmene 
Alle studenttingsmedlemmer skal bidra til at studentdemokratiet er synlig, og kan 
bruke media fritt. Ledelsen, arbeidsutvalget og styrerepresentantene skal bistå 
medlemmene med dette arbeidet. Studenttingsmedlemmene skal også delta i 
profileringsarbeidet som beskrevet videre i dette dokumentet. Alle 
Studenttingsmedlemmer har et ansvar for selv å profilere seg som tillitsvalgt for 
medstudenter på eget fakultet 
 
Styrerepresentantene 
Styrerepresentantene skal i sitt konsulentarbeid for studenttinget bistå der det trengs. 
Spesielt i forbindelse med stands og samarbeidet med studentrådene og de 
tillitsvalgte.  
 
Kontinuerlig arbeid 
Det kontinuerlige arbeidet er delt inn i fire deler etter hvem arbeidet er rettet mot.  
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Studentene  
Studenttinget skal informere gjennom nettsiden. Annet profileringsmateriale skal 
henvise dit. Nettsider, sosiale medier og infoskjermer skal fremstå som ryddige, 
strukturerte og oppdaterte. Rekrutteringsarbeid skal foregå kontinuerlig.  

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

• Studenttinget skal fortsette arbeide for bedre synlighet blant studentene 
gjennom stands og et åpent kontor, også utenfor de tunge 
profileringsperiodene.  

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

o Det skal lages en informativ videosnutt om studentdemokratiets 
oppbygning til bruk i profileringsarbeidet. 

o Nettsiden skal oppdateres før og etter hvert studenttingsmøte. 
o Infoskjermer skal oppdateres før hvert studenttingsmøte med 

møtetidspunkt, møtested og aktuelle saker. 
o Det skal ligge et årshjul på nettsidene med verv som skal fylles, samt en 

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

o Stigern bør benyttes ved studentdemokratisk dag og det generelle 
profileringsarbeidet 

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

• Studenttingsledelsen skal følge samarbeidsavtalen med studentrådene og 
Velferdstinget. 

• Studenttinget skal ha dialog med tillitsvalgte i verv hvor Studenttinget eller 
arbeidsutvalget velger, oppnevner eller innstiller.  

• Alle som innehar verv på vegne av Studenttinget skal skrive en 
erfaringsrapport fra perioden man sitter i vervet. 

• Alle som innehar verv på vegne av Studenttinget skal, med jevne 
mellomrom og innen rimelighetens grenser, oppdatere studenttinget om 
hva som har blir jobbet med den siste tiden, muntlig på studenttingsmøte 
eller skriftlig.  

o Alle nyvalgte tillitsvalgte oppnevnt av Studenttinget skal få informasjon om 
sitt verv rett etter valget.  

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

• Studenttingsledelsen skal fortsette å utfordre partiene og lokale politikere 
på utdanningspolitikk.  

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

 
Informasjon for internasjonale studenter 
Det er viktig for Studenttinget å ha god kontakt med internasjonale studenter. 
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• Studenttinget skal samarbeide med internasjonal seksjon rundt spredning 
av informasjon om studentdemokratiet.  

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

o Profileringsmateriell i forbindelse med immatrikuleringen og stand 
informasjon ved de større valgene skal også finnes på engelsk. 

 
Faste arrangementer 
 
Valg til Velferdstinget 
Studenttinget velger representanter til Velferdstinget i mars. Arbeidet med dette 
valget er regulert i samarbeidsavtalen med Velferdstinget og de andre eierorganene.  
 
Styrevalget 
Styrevalget i år finner sted i uke 14 og kandidatfrist er i uke 11. Organisatorisk 
nestleder er leder av valgstyret, som i tillegg består av styrerepresentantene.  

• Styrevalget skal promoteres med plakater, valgavis, flyers og annet 
valgmateriell.  

• Det skal arrangeres en åpen utspørring av styrekandidatene  
• Valgstyret skal jobbe for en presentasjon av styrekandidatene i 

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

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

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

• Det skal jobbes for å forenkle valgsystemet 
o Alle medlemmer av Studenttinget skal tilstrebe å skaffe minst en kandidat 

til Studenttinget.  
o Studenttinget oppfordrer studentrådene til å bistå med å finne kandidater til 

valgene. 
o Alle medlemmer av Studenttinget skal bidra til profilering av valget 

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

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

o Stands på Gløshaugen ved immatrikuleringen og på Kom-i-gang-dagen, og 
på Dragvoll under fordelingen av faddergrupper på idrettsbygget. 

o Studenttinget skal ha materiell og profileringsartikler til utdeling der 
studenttinget.no profileres 
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o Studenttinget skal ha informasjon på trykk i fadderhåndboka  
o Studenttinget skal presentere Studenttinget under mottaksmøtet for 

internasjonale studenter. 
o Studenttinget skal delta med en aktivitet på Dragvollympiske Leker  

 
Studentdemokratisk dag 
Dette er et tiltak for å synliggjøre arbeidet og møte studenter ansikt til ansikt. Dette 
gjennomføres en gang i måneden på varierende campus. En gang i semesteret skal 
det samarbeides med det lokale studentdemokratiet om et større arrangement, med 
et overordnet tema.  
Endringer i informasjonsplanen 
Hvis Studenttingets ledelse ikke finner at det er økonomisk og/eller tidsmessig 
forsvarlig å gjennomføre alle punkter i informasjonsplanen skal Studenttinget 
informeres om dette. ” 
 
 
STi-sak 11/14 Medvirkningsordninger for internasjonale studenter - 

diskusjonssak 
(Kl. 19.45) Antall stemmeberettigede under saken: 21.  
Elena Slydal orienterte om saken 
Det kom inn en del innspill, og noen av de var følgende: 
 
-Den faglige biten er viktigst – kanskje ved Studentrådene og de internasjonale  
Masterprogram 
-Pr nasjon blir vanskelig 
-Utlys mer om STi på engelsk og profilere det mer – kanskje dele ut mapper 
-allmøtemodell 
-kartlegging (helårs, master osv) 
-Snakk med SiT angående tilbakemeldinger 
-Ha konkrete tiltak 
-hva er det man ønsker å nå ut med 
-Medisin har «deltidsstudentråd» - med en av disse sitter i den «vanlige»  
Studentrådet 
-Oversette viktige dokumenter og referater 
 
 
Referatsaker 
Ref-sak 11/14 STi-møte 02/14 og 03/14 
Vedtatt med Redaksjonelle endringer 
 
Ref-sak 12/14 AU-møte 04/14 – 05/14 
Vedtatt 
 
Ref-sak 13/14 AU-medlemmene referer kort 
Blir utsendt 
 
Ref-sak 14/14 Referat Styret 
Blir utsendt 
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Ref-sak 15/14 Referat fra Studentråd/allmøter 
Silje Sandvin orienterte fra AB 
Rune Frøhaug orienterte fra HF 
Ada Jordal orienterte fra IME 
Elisa Elmies orienterte fra IVT 
Yngve  Hereide  orienterte fra NT 
Henrik S. Dahl orienterte fra SVT 
 
Ref-sak 16/14 Referat fra Velferdstinget 
Anne Finstad orienterte Velferdstinget 
 
Ref-sak 17/14 Referat fra råd, verv og utvalg 
Camilla Solheim orienterte fra FUL 
Eivind Rindal orienterte fra LMU 
 
Ref-sak 18/14 Referat fra SP-HiST og DMMH 
Trine Kvistad Lorentsen orienterte fra SP-HiST 
 
Ref-sak 19/14 Referat fra NSO 
Elena Slydal orienterte kort 
 
Ref-sak 20/14 Referat fra oppnevninger gjort i AU 
Per Grine er valgt inn som fast representant til Vitenskapsteoretisk Forum 
 
Eventuelt  
*Mats	  orienterte	  om	  nye	  gensere	  og	  T-‐skjorter	  
*Kunngjøring	  av	  Styrevalget	  er	  i	  gang	  –	  kandidatfrist	  er	  14/3	  
*STi	  skal	  velge	  representanter	  til	  Velferdstinget	  på	  neste	  møte	  
*Trenger	  vara	  til	  Velferdstinget	  nå	  også	  
*Knut	  orienterte	  litt	  om	  Nordic	  FiveTech	  –	  workshop	  	  15-‐17	  april	  
*Elena	  orienterte	  litt	  om	  Landsmøte	  til	  NSO	  og	  Regionsmøte	  
 
 
 
Møtekritikk 
Tatt	  til	  etterretning.	  
 
 
 
Møtet ble hevet klokken kl. 21.05 
 
 
 
 
Elena Bogen Slydal /s/ 
Leder       Hege Hoem Spjøtvold/s/ 
       referent 
 


